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RESUMO 
 

O modelo teórico do Enfoque Ontossemiótico do Conhecimento e Instrução 
Matemática (EOS) de Godino e colaboradores possibilita ferramentas objetivas e com 
potencial metodológico que explica e busca compreender a realização de uma prática 
matemática, seja ela do ponto de vista pessoal ou institucional. Segundo o EOS, o 
conhecimento institucional é entendido como o conhecimento objetivo, tomado como 
referência para análise de uma prática matemática; o conhecimento pessoal é o 
conhecimento subjetivo, imbuído muitas vezes pelas crenças e experiências de mundo; 
e o conceito de prática é reservado para as manifestações realizadas por uma pessoa 
para resolver problemas matemáticos, para comunicar esses conhecimentos, 
generalizá-los e validá-los em outros contextos. Levanta-se a seguinte questão de 
pesquisa: Que conhecimentos matemáticos pessoais e informais de um operário da 
construção civil se aproximam e/ou distanciam dos conhecimentos de referência 
institucionais? Objetiva-se, compreender os conhecimentos matemáticos manifestados 
por um operário da construção civil à luz do Enfoque Ontossemiótico. De abordagem 
qualitativa, utilizou da observação participante (em simulações), entrevistas 
semiestruturadas, gravações e filmagens para a produção dos dados dessa pesquisa. 
O participante foi um operário da Construção Civil, pedreiro, de 84 anos, hoje 
aposentado. Esse participante possui baixa escolaridade, com estudos básicos, 
aprendeu a ler, escrever e resolver algumas operações básicas. Como critérios de 
análises, foram utilizados os elementos primários da configuração epistêmica do 
Enfoque Ontossemiótico, que ademais foram tomados como categorias de análises 
neste trabalho, a saber: Linguagem, Situações-problemas, Procedimentos, Conceitos, 
Proposições e Argumentos. Por meio dessa análise, compreende-se que o partícipe 
possui conhecimentos essenciais em sua prática. Esses conhecimentos são construídos 
ao longo de sua experiência e de suas observações no seu trabalho. Percebe-se que, 
muitos conceitos relacionados aos elementos primários foram dados de forma restrita 
ao seu próprio modo de fazer e de conhecer em sua prática. Ainda, nota-se que existem 
conflitos semióticos ao tratar de sua própria instituição, da Construção Civil. Apesar 
de algumas limitações, conclui-se que os conhecimentos desse operário são essenciais 
no desenvolvimento social, econômico e político de um país. 
 
Palavras-Chave: Conhecimentos Matemáticos Pessoais e Institucionais. EOS. Pedreiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 
The theoretical model of the Ontossemiotic Approach of Knowledge and 
Mathematical Instruction (EOS) of Godino et al. enables objective tools with 
methodological potential that explains and seeks to understand the realization of a 
mathematical practice, whether from a personal or institutional point of view. 
According to the EOS, institutional knowledge is understood as an objective 
knowledge, taken as a reference for the analysis of a mathematical practice; the 
personal knowledge is a subjective knowledge, often imbued with beliefs and world 
experiences; and the concept of practice is reserved for the manifestations carried out 
by a person to solve mathematical problems, to communicate this knowledge, to 
generalize them and validate them in other contexts. So, the following research 
question arises: What personal and unusual mathematical knowledge of construction 
worker approaches and/or distances them from institutional reference knowledge? 
The objective is to understand the mathematical knowledge manifested by 
construction worker in the light of the Ontossemiotic Approach. From a qualitative 
approach, it was used participant observation (in simulations), semi-structured 
interviews, recordings and filming for the production of data from this research. The 
participant was a construction worker, mason, 84 years old, now retired. This 
participant has low schooling, with basic studies, he learned to read, write and solve 
some basic operations. As analysis criteria, it was used the primary elements of the 
epistemic configuration of the Ontossemiotic Approach, which were also taken as 
categories of analyses in this work, i.e.: Language, Problem Situations, Procedures, 
Concepts, Propositions and Arguments. Through this analysis, it is understood that 
the participant has essential knowledge in his practice. This knowledge is built on 
throughout his experience and observations in his work. It is noticed that many 
concepts related to the primary elements were given in a restricted way to his own 
way of doing and knowing in his practice. Furthermore, it is noted that there are 
semiotic conflicts when dealing with his own institution, of Civil Construction. Despite 
some limitations, it is concluded that the knowledge of this worker is essential in the 
social, economic and political development of a country. 
 

Keywords: Personal and Institutional Mathematical Knowledge. EOS. Mason. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

Nesta seção, introduz-se esta pesquisa com breves relatos pessoais e alguns 

aspectos importantes das minhas trajetórias, tanto acadêmica, quanto profissional, 

delineando-as com as escolhas das questões investigadas. Discorre-se os objetivos de 

pesquisa, bem como, a justificativa e relevância deste estudo. Apresenta-se os 

construtos teóricos, os aspectos metodológicos e a organização geral desta dissertação.    

Lembro até hoje que quando criança, aluno do 3° ano dos Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental na Escola Mundo Mágico no município de Nilo Peçanha-BA, falei 

que seria professor de matemática quando aprendi a operação básica da divisão. 

Fiquei muito feliz por aprender a dividir. Recordo que grande parte da turma tinha 

muita dificuldade com essa operação nos primeiros contatos. Talvez, mesmo que na 

inocência, pelo momento de felicidade que estava vivenciando, esse fato revelou o 

início de uma longa caminhada a seguir, que hoje, é desvendada, como professor de 

matemática.  

Meus avós maternos (Dona Jeiza Silva Santos, in memorian e sr Antônio 

Francisco dos Santos) foram os grandes responsáveis pela minha caminhada nos 

estudos e, principalmente, na minha formação como cidadão digno e compromissado 

com o mundo e com o outro. Ainda considero oportuno compartilhar que o presente 

trabalho é inspirado nos aprendizados do meu avô, quando o mesmo trabalhava como 

pedreiro. 

Na oportunidade e privilégio de acompanhar meu avô quando ele trabalhava 

em diversos setores da Construção Civil, sempre me questionava como que ele 

conseguia fazer aquelas “coisas”. Essas coisas se referem às atividades laborais, 

desenvolvidas e construídas por meu avô. Algumas vezes meu avô trabalhava de 

forma individual. Diante disto, decidi ajudá-lo e tive privilégio de participar de 

alguma forma, quando não tinha afazeres escolares. Era impressionante ver como ele 

pensava em relação às divisões da casa, à planta, como colocava os tijolinhos em cada 

linha da parede e como tinha amor à sua profissão. 

Meu avô não somente tinha amor, como também muito conhecimento da sua 

profissão. Em algumas obras ele chegava a consertar feitos equivocados por 
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engenheiros, isto por ter saberes apropriados de sua prática. Ressalto que ele estudou 

até a quarta série do Ensino Primário, como era denominado na época em que 

aprendeu a ler e escrever. 

Uma parte da minha infância se deu aprendendo várias artes com meu avô. 

Recordo que ele me ensinava construir traves de futebol, que eram conhecidos como 

golzinhos para jogar bola nas praças, ruas ou calçadas. Como esquecer o dia em que 

ele não quis me ajudar na construção de um carrinho de madeira, para que eu tivesse 

interesse e pudesse construir do meu jeito. Essas experiências vivenciadas quando 

criança despertaram curiosidades, que influenciaram nas minhas trajetórias. 

Quando adolescente, entendi que deveria estudar para ajudar a minha família, 

em especial, os meus avós maternos e minha mãe. Tive oportunidade de estudar no 

Colégio Perspectiva na cidade de Valença-BA e com a ajuda de minha família, apesar 

de todas as dificuldades e com todos os sacrifícios, estudei ali, do 6° ano dos Anos 

Finais do Ensino Fundamental até a metade do 2° ano do Ensino Médio, momento que 

perdi minha avó. A perda dela foi o momento que passei as maiores dificuldades de 

minha vida. Minha maior tristeza foi não concluir o Ensino Superior na presença dela, 

pois o seu sonho era me ver formado como costumava falar. Ao refletir sobre essas 

lembranças, desafiei-me a prosseguir nos estudos e honrar a minha humilde família. 

Ao concluir o Ensino Médio, ingressei-me no curso Técnico de Segurança do 

Trabalho no Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia Baiano (IF BAIANO), 

Campus Valença. Ainda cursando o curso Técnico (na fase final do curso), ingressei 

no curso Superior de Licenciatura em Matemática no Instituto Federal de Educação 

Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), Campus Valença. Conclui o curso Técnico, já 

cursando a Licenciatura em Matemática. Ambos os cursos fizeram-me perceber as 

relações da Matemática com a construção civil, ao tempo que me recordava da minha 

infância com o meu avô. 

No quarto semestre da Licenciatura, uma disciplina foi fundamental para a 

minha escolha do tema do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC): Fundamentos da 

Matemática I, que abrangia conteúdos como Geometria Plana e Geometria Espacial. 

Essa foi uma das disciplinas, que me tornei monitor em dois semestres consecutivos: 

2015.1 e 2015.2. Era notável a relação da geometria com a construção civil, 
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principalmente devido a Resolução de Problemas. Ainda no quarto semestre, 

ingressei-me no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), 

privilégio de ser estudante do curso de Licenciatura. O PIBID foi um dos grandes 

pilares para conquistas futuras como o ingresso na especialização e mestrado. As 

experiências no PIBID foram fundamentais nos meus estudos, pois completaram 

algumas das lacunas da graduação em relação à prática/docência. Nesse Programa, 

de forma coletiva, construímos muitos materiais didáticos como o Teodolito (estudar 

razões trigonométricas e lei de senos) e o Geoplano (estudar sistemas ortogonais e 

funções: constante, linear e afim). É importante ressaltar que o PIBID vai muito além 

da construção de materiais, mas essas construções foram destaques na minha 

passagem como bolsista.  

No quinto semestre da Graduação, na disciplina de Metodologia da Pesquisa, 

comecei meus estudos na área de geometria, a fim de buscar metodologias alternativas 

para o Ensino de Matemática. Nessa direção, apareceu uma personagem importante 

na minha caminhada estudantil, que foi a professora Alba Rogéria, que lecionava 

Desenho Geométrico no Colégio Perspectiva. A professora referida, atualmente 

leciona a mesma disciplina dos tempos do Perspectiva, no IFBA, Campus Valença. Ela 

foi minha orientadora no TCC 1 , intitulado O Desenho Geométrico no Ensino de 

Matemática na Educação de Jovens e Adultos. Uma das tarefas nesse trabalho foi 

essencial para o presente estudo. Essa tratou-se de uma construção geométrica sem 

utilizar instrumentos de Desenho Geométrico (compasso e régua), que por sua vez 

poderia ser a construção da planta de uma casa, de uma escola ou de qualquer outra 

instituição, conforme a preferência dos próprios estudantes. A partir daí, percebi a 

relação ainda mais presente da matemática com a construção civil e os conhecimentos 

matemáticos prévios dos estudantes nesta etapa sequencial. 

Ainda como aluno da Graduação em 2016, comecei a atuar como professor de 

Matemática nos Anos Finais do Fundamental, no Colégio Municipal Hildécio Antônio 

 
1 Nesse TCC foi discutido uma possível aproximação do Desenho Geométrico com a Matemática. Essa 
discussão foi realizada por meio de Tarefas Matemáticas, isto é, Sequências Didáticas aplicadas em 
encontros noturnos numa turma de EJA, do Tempo de Aprender (Eixo integrado do Ensino Médio 
composta por estudantes do 1°, 2° e 3° ano). 
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Meireles, Gamboa, no município de Cairu2. Minha primeira atuação como docente foi 

substituindo um professor efetivo, que é também policial civil. Assim, quando esse 

professor precisava cumprir o plantão (como policial), eu o substituía.  Esse momento 

foi importante para seguir minha carreira. Daí, eu substituí outra professora nessa 

escola, porém não somente nos Anos Finais do Ensino Fundamental em Matemática, 

mas também no Ensino Médio, em Física. Nessa passagem, eu dava aulas em todas 

disciplinas que os professores lecionavam de acordo com o horário previsto no 

determinado dia letivo. Tive várias dificuldades neste início, principalmente em Física. 

As minhas aulas nesse período foram de acordo com as solicitações desses professores. 

Na maioria das vezes, eles cediam as tarefas (atividades propostas) a fim de serem 

aplicadas nas aulas, já em outras poucas oportunidades, tive que lecionar os conteúdos 

de sua programação, sem as propostas semanais que eles solicitavam a serem 

aplicadas. Considero que mesmo substituindo professores, comecei a entender a 

complexidade de ser professor, compreendendo as diferenças no âmbito escolar.  

No ano seguinte, em 2017, foi oportuna a experiência como professor de 

Matemática em um Colégio desse município (Cairu), porém numa localidade 

diferente, o Colégio Municipal Hildécio Antônio Meireles, Morro de São 

Paulo/Zimbo.  Apesar de atuar somente em uma parte do primeiro bimestre (a 

primeira unidade), comecei a entender os processos educativos além da prática. Nessa 

passagem, percebi que cada unidade escolar possui a sua própria realidade e, que não 

era apropriado trabalhar de forma igualitária em diferentes escolas, mesmo que essas 

estejam situadas num mesmo munícipio e, com laços culturais parecidos. A minha 

saída desta escola foi um dos momentos mais tristes de minha carreira profissional, 

pois se tratava de minha primeira oportunidade não concluída por motivos de saúde 

correlatos a meus estudos durante o final da minha graduação. Ainda dessa passagem, 

percebi que os alunos tinham uma cultura própria distinta da cultura escolar das 

cidades que já morei. Essa percepção3 apareceu somente quando assumi a escola. Foi 

 
2 O município de Cairu se localiza no Baixo Sul do estado da Bahia. É um munícipio arquipélago 
formado por 26 ilhas.   
3 A percepção trata-se de conhecer a realidade dos alunos. A maioria dos alunos da Educação Básica 
destas escolas (na Gamboa e no Morro de São Paulo) trabalhavam em turnos opostos das aulas. 
Predominavam o trabalho informal como ajudantes em transportar bagagens (malas) e de pilotos de 
barcos e lanchas, serviços gerais na culinária praiana, dentre outros. 
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então que senti a necessidade de conhecer culturalmente os processos de ensino e 

aprendizagem, pois apenas as aulas expositivas não estavam atendendo às 

necessidades e interesses da maioria dos alunos. Nessas oportunidades, comecei a 

compreender a complexidade de ser professor, pois até então, minhas experiências 

anteriores tinham sido em projetos de monitorias, extensão, cursos preparatórios e 

estágios curriculares.   

Depois da Graduação, foi oportuna a experiência como professor temporário no 

Regime Especial de Direito Administrativo (REDA). Meu ingresso ocorreu na parte 

final do ano letivo em 2017. Nessa ocasião, como uma professora do Colégio estava de 

licença, tive que assumir toda a sua carga horária e todas as disciplinas que a mesma 

lecionava. Assim, lecionei disciplinas além de Matemática, como Química e Física. 

Nessa passagem fui professor do Ensino Médio nos três turnos de aula. 

Frequentemente nas minhas aulas, os alunos questionavam “Pra que serve isto e onde 

vou usar em minha vida?”. Esse questionamento também apareceu ao recordar meus 

tempos quando fui aluno da Educação Básica, em que, muitas vezes a resposta foi dada 

referente aos exames seletivos e/ou classificatórios que, por sua vez, eram importantes 

na minha vida, mas que somente essa posição não correspondia aos meus interesses 

extra acadêmicos. Nesse contexto particular, aparece duas vertentes referentes à minha 

formação: a primeira, trata-se em lecionar disciplinas cuja minha formação não atendia 

aos requisitos mínimos; e a segunda, trata-se de utilizar justificativas semelhantes a 

quando era aluno da Educação Básica. Daí começo a refletir sobre as minhas práticas 

pedagógicas em minhas aulas e desperto mais ainda o meu interesse em buscar a 

formação continuada. Esses fatos foram fundamentais para reconhecer que as minhas 

práticas precisavam de mais elementos que não só atendessem aos objetivos da escola, 

de forma restrita a fins seletivos, mas que fossem apropriados, principalmente à 

inclusão do estudante nela e na vida.  

A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (ou simplesmente, LDB 9.394/96) 

estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, trata a Educação no sentido 

abrangente. Essa ideia é contemplada na seguinte determinação: 

 
Art. 1°. A educação abrange os processos formativos que se 
desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.394-1996?OpenDocument
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nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e 
organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. 
(BRASIL, 1996, p. 1) 

 
Conforme esse artigo, a Educação deve ser vista de forma ampla, que se aprende 

em qualquer tempo ou espaço. Isto pode ser mais um motivo que justifica a 

importância desta pesquisa. Aqui se pensa numa Educação com amplitude, que está 

além do reflexo somente no âmbito escolar. A Educação se baseia em princípios que 

promovem, difundem, estimulam e valorizam os conhecimentos e pensamentos 

culturais.  Sendo assim, é preciso não só pensar num currículo que valoriza a cultura, 

mas que ponha em prática a diversidade cultural. Também se trata ainda, de conhecer 

não só as riquezas do mundo, mas também os seus problemas ao longo da vida e, 

assim, atender às demandas da comunidade em prol de uma sociedade justa. 

Já pensando essa lei num sentido restrito, como da Educação Escolar, ela 

determina que essa “deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social” 

BRASIL, 1996, p. 1). Percebe-se que o sentido restrito é um complemento da Educação 

como um todo, o que não a torna menos importante, mas que resguarda a valorização 

desses aspectos.  

O ensino deve seguir princípios que se relacionam ou se aproximam de aspectos 

culturais, conforme consta no artigo 3° da LDB 9.394/96. Destacam-se: a) liberdade de 

aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber; b) 

pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; c) valorização da experiência extra-

escolar; d) vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais, e) 

consideração com a diversidade étnico-racial e; f) garantia do direito à educação e à 

aprendizagem ao longo da vida.               

Assim, uma possível alternativa pode ser a inserção do aluno de forma inclusiva 

culturalmente, que possa permitir diálogos abertos e interativos. Nessa perspectiva, 

não se deve exigir somente o uso de fórmulas, padrões e conceitos 

descontextualizados. Caso contrário, não existirá significados para o aluno. 

(GUSMÃO, 2006).  É preciso conhecer a realidade do aluno, isto é, o professor deve 

pensar os seguintes questionamentos: Quem é o meu aluno? De onde ele é? Como 

aproveitar e valorizar os conhecimentos que ele possui? O que posso aprender com o 

meu aluno? O que é preciso para ajudá-lo a aprimorar seus conhecimentos? 
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Certamente a escola deve propiciar abrangências das diversidades de saberes exigidos 

da sociedade na perspectiva da formação cidadã.  

Nesse contexto, o ensino de matemática pode se beneficiar do conhecimento da 

matemática da vida cotidiana, tornando-a uma disciplina mais fascinante para 

aprendizagem da matemática. (NUNES; CARRAHER; SCHILIEMANN, 2011) 

Meu maior interesse no Ensino de Matemática surge desde os tempos do PIBID. 

No entanto, busquei continuar meus estudos de forma mais aprofundada na área em 

2017. Nesse ano ingressei na Pós-Graduação lato sensu, no Ensino de Matemática no IF 

BAIANO – Campus Valença. O artigo4 para a conclusão desse curso teve por objetivo, 

compreender a matemática explícita no trabalho informal. Para atender este propósito, 

foi utilizado o campo específico da etnomatemática. 

Em 2018, ingressei na Pós-Graduação stricto sensu, no Programa de Educação 

Científica e Formação de Professores, com área de concentração Ensino de Ciências e 

Matemática, na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – Campus Jequié, na 

linha ensino-aprendizagem de Matemática.  

Nos diálogos com minha orientadora, a prof.ª Dr.ª Tânia Gusmão, e 

participantes do Grupo de Estudos e Pesquisa em Didática das Ciências Experimentais 

e da Matemática (GDICEM), decidi aprofundar meu estudo na temática Matemática 

na Construção Civil. Nas minhas participações no grupo, tive conhecimento do 

Enfoque Ontossemiótico (EOS) de Godino e colaboradores que se propõe a unificar as 

teorias da Educação Matemática. Descobri no EOS, uma ferramenta importante para 

os estudos, em específico, aqueles que tratam do significado pessoal e significado 

institucional da matemática e decidi que este seria o marco teórico principal da 

dissertação, pois constitui-se de modelos que podem atender aos propósitos da 

pesquisa.  

Assim exposto, levanta-se5 a seguinte questão de pesquisa: Que conhecimentos 

matemáticos pessoais e informais dos operários da construção civil se aproximam e/ou 

 
4 O artigo de Conclusão da Especialização em Ensino de matemática no IF BAIANO, Campus Valença 
intitula-se Etnomatemática: a matemática contextualizada. Neste artigo, busquei relacionar e discutir a 
matemática com as perspectivas socioculturais de cunho teórico (estudo bibliográfico). 
5 A partir desse momento passo a dialogar com a minha orientadora e demais teóricos e assim sendo o 
texto será escrito na 3ª pessoa (do singular e plural). 
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distanciam dos conhecimentos de referência institucionais? Como consequência, passa-se a 

refletir sobre esses conhecimentos “supostamente informais” no âmbito das 

instituições escolares, visando ressignificar a matemática escolar, enquanto construção 

humana, numa perspectiva antropológica, ou seja, o homem fazendo matemática, e 

verificar as distâncias entre a matemática dos operários e a matemática escolar formal, 

de modo a ajudar na construção de estratégias para diminuir essa fissura distorcida 

historicamente e, por sua vez, proporcionar uma melhor formação matemática aos 

cidadãos. 

 Assim, destacam-se como objetivos6 da pesquisa: a) identificar os conhecimentos 

matemáticos manifestados por um operário da construção civil; b) analisar tais conhecimentos 

considerando o seu potencial como instrumentos laborativos a serviço da sobrevivência desse 

profissional; c) caracterizar os conhecimentos matemáticos de referência institucional, os quais 

correspondem aos conhecimentos matemáticos de operários informais da construção civil; e d) 

caracterizar as possíveis relações estabelecidas entre os conhecimentos matemáticos desse 

operário e os conhecimentos matemáticos de referência institucional.  

Buscando alcançar tais objetivos, utiliza-se uma abordagem de cunho 

qualitativo, com um único participante, o qual considera-se suficiente nessa busca, 

devido esse apresentar muitas e preciosas produções de conhecimentos.  

Ao buscar elementos para conhecer como se dá a matemática dos operários da 

construção civil, espera-se obter uma melhor compreensão da matemática enquanto 

ciência culturalmente construída, ao tempo em que se questiona enquanto professores: 

o que se pode aprender das práticas dos operários?  

De acordo com Silva (2017, p. 141), se “tornam cada vez mais problemáticas as 

separações e distinções entre o conhecimento cotidiano, o conhecimento da cultura de 

massa e o conhecimento escolar”. Segundo D’Ambrosio (2018, p. 22), o cotidiano e a 

cultura se relacionam, quando afirma que “o cotidiano está impregnado dos saberes e 

fazeres próprios da cultura”. Nessa perspectiva, pensa-se que esta pesquisa pode 

trazer para a academia, a valorização dos conhecimentos dos operários, que na maioria 

das vezes são considerados com nível inferior, principalmente por não serem 

escolarizados ou, até mesmo, pela sua identidade cultural.  

 
6 O objetivo geral dessa pesquisa é a afirmativa da questão norteadora da mesma. 
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Segundo Almeida (2008), os conhecimentos dos trabalhadores da construção 

civil (como de pedreiros) nem sempre possuem uma boa visibilidade e nem aceitação 

diante dos saberes formais. Isto, por serem saberes constituídos em situações práticas, 

e não construídos em gabinetes (ALMEIDA, 2008). O que é um fato triste, que 

infelizmente ainda ocorre nos dias atuais, e acaba aumentando a desigualdade social 

no país.  

Concorda-se com Almeida (2008) que a alternativa a essa lacuna não é somente 

a de promover uma visibilidade, mostrando que esses conhecimentos apenas existem, 

mas sim a de inserção de tais grupos, de forma que integre os diferentes saberes e as 

diversas formas de construções de conhecimentos, enfatizando as suas formas de 

organizar e difundir o seu conhecimento matemático, promovendo também sua 

visibilidade social. (ALMEIDA, 2008) 

Os operários da construção civil são profissionais que podem desenvolver 

habilidades que superem discriminações ou exclusões do exercício de trabalho para 

com a cidadania. Nesse sentido, esse estudo se aproxima de raízes da etnomatemática, 

por trazer, relações e contextos socioculturais.  

O conhecimento matemático pode ser visto também como resultado da 

construção humana, em interação com os contextos naturais, sociais e culturais de 

referência nas investigações de contextos da vida real (PONTE; BROCARDO; 

OLIVEIRA, 2016). Nessa perspectiva, a matemática pode ser vista como cultura, e 

sendo, um fundamento inegociável. Trata-se da matemática como parte do patrimônio 

cultural da humanidade, isto é, uma produção da construção humana.  

Por exemplo, a profissão de pedreiros exige habilidades matemáticas, que 

muitas vezes não são aprendidas/ensinadas no âmbito escolar, pois no próprio 

cotidiano dos operários envolvem situações que são incorporadas de matemáticas 

(CASTRO; FONSECA, 2015; SOUZA; DINIZ; SILVA, 2015). Diversos conhecimentos 

são construídos e desenvolvidos nela. Pode-se dizer que a matemática está inserida 

nesta profissão. Basta observar as formas de resolver alguns problemas laborais, onde 

se usa conhecimentos matemáticos, nesse intuito.  

Considera-se importante compreender os conhecimentos matemáticos 

construídos, nas práticas socioculturais, de trabalhadores da construção civil, no 
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exercício de suas funções, mas também é preciso refletir, em que se constitui, na pessoa 

que os mesmos são, buscando compreender os seus modos e as suas concepções. 

(ALMEIDA, 2008) 

A matemática como atividade humana “é uma forma particular de 

organizarmos os objetos e eventos no mundo. Pode-se estabelecer relações entre os 

objetos de nosso conhecimento, contá-los, medi-los, somá-los, dividi-los, etc” 

(NUNES; CARRAHER; SCHILIEMANN, 2011, p. 29). A ideia de promover e propagar 

os saberes matemáticos como “construções humanas, cheias de vida e de tudo aquilo 

que as pessoas são e vivenciam” (ALMEIDA, 2008, p. 15). É um modo de mostrar que 

“os conhecimentos não poderiam ser desvinculados das práticas cotidianas, pois é 

nelas que eles seriam constituídos”. (ALMEIDA, 2008, p. 15)   

O EOS7 pode ser uma ferramenta capaz de ajudar a entender e compreender os 

processos cognitivos dos conhecimentos, especificamente, dos operários da construção 

civil. Trata-se de entender, compreender e valorizar os conhecimentos, que por sua vez 

representam os significados de objetos matemáticos e suas relações (GODINO; 

BATANERO; FONT, 2008). Dessa forma, esta pesquisa trata de Educação num sentido 

amplo, tendendo ao sentido restrito, de alguma forma.  

Referente ao EOS, o conhecimento se associa às funções semióticas devido às 

diferentes formas de representação, que podem ser preestabelecidas ou não 

(GODINO, 2002). Em outras palavras, cada função semiótica se constitui de um 

conhecimento e está de acordo com o agente interpretativo. No EOS, podem-se 

compreender dois tipos de conhecimentos 8 : o pessoal e o institucional. O 

conhecimento pessoal pode ser compreendido pelos saberes (da subjetividade) ou 

quando os saberes se permeiam com os objetos, já o institucional, não. O EOS aparece 

como possibilidade de compreender os conhecimentos, que nesse caso, terá ponto 

central nos conhecimentos pessoais, e onde esses podem se aproximar dos 

institucionais. Daí, a razão de associar a cognição com a problemática aqui inserida. 

A proposta possui relevância científica e social, pois mesmo abordando um 

tema já pesquisado anteriormente, o faz numa perspectiva original ao utilizar o 

 
7 O EOS é o principal marco teórico desta pesquisa. Esse pode ser visto em detalhes no terceiro capítulo.  
8 Esses dois tipos de conhecimentos: pessoal e institucional são discutidos com mais embasamento no 
capítulo 2, quando se trata dos objetos matemáticos (esse nosso objeto de estudo). 
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modelo de configuração epistêmica do EOS para análise dos dados. Acredita-se que 

isto, pode ter enriquecido grandemente o trabalho. 

De modo geral, esta dissertação está organizada em quatro capítulos: I) Revisão 

de Literatura; II) Marco Teórico; III) Perspectivas Metodológicas e; IV) Análise dos 

Dados e Apresentação dos Resultados. A seguir sintetiza-se cada capítulo: 

O capítulo 1, a Revisão de Literatura, foi a responsável por sustentar e abrir 

horizontes para a tomada de decisão desta pesquisa, bem como em justificar e explicar 

a mesma. Nesse capítulo, esclarece-se o porquê foi utilizado a termologia 

“conhecimentos”. Esse termo é essencial neste estudo.  Ressalta-se a suma importância 

desse estudo, não só como complementação na produção dos dados, mas também 

como suporte no entendimento do marco teórico; 

No capítulo 2, descreve-se no marco teórico, a apresentação do Enfoque 

Ontossemiótico de Instrução e Cognição Matemática (EOS) e as definições dos termos 

utilizados, sejam dos objetos matemáticos, sejam dos seus significados, dentre outros. 

Considera-se esse Enfoque como um marco complexo, sendo assim, utiliza-se, de 

forma sintetizada, somente a ferramenta Configuração Epistêmica-Cognitiva;  

No capítulo 3, numa perspectiva qualitativa, são expostas as perspectivas 

metodológicas utilizadas no estudo, por meio das quais, procuram-se mostrar as ações 

desenvolvidas durante todo o processo, bem como explicitar os métodos e os 

instrumentos utilizados na produção dos dados. Sendo assim, descreve-se e organiza-

se os elementos da configuração epistêmica-cognitiva do EOS, tomados como 

categorias de análises, onde destacam-se as seguintes entidades: a linguagem, os 

procedimentos, as definições (conceitos), as proposições, os argumentos e a situação 

problema; 

No capítulo 4, apresenta-se a discussão das análises e dos resultados 

produzidos de acordo com as categorias de análise definidas. Foram analisadas onze 

situações-problemas organizadas em configurações cognitivas propostas pelo EOS, ou 

seja, cada situação-problema foi analisada em uma respectiva configuração, 

resultando em onze configurações. Assim, foram compreendidos os conhecimentos 

matemáticos do partícipe desta pesquisa, dentre outros tipos de conhecimentos.  
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Em seguida, tece-se as conclusões finais, em que, apresenta-se uma síntese das 

reflexões realizadas e da discussão dada por meio da perspectiva do Enfoque 

Ontossemiótico da Instrução e Cognição da Matemática.  
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CAPÍTULO 1 
REVISÃO DE LITERATURA 

 
Acredito que um dos maiores erros que se pratica em educação, em 
particular na Educação Matemática, é desvincular a Matemática das 
outras atividades humanas. (D’AMBROSIO, 1999, p. 97) 
 
 

Este capítulo está dividido em três seções desenvolvidas por meio do estudo 

bibliográfico. Na primeira delas foi desenvolvido um breve estudo sobre saberes e 

conhecimentos; na segunda, um estudo de caráter sociocultural; e na terceira foi feito 

um estudo sobre a construção civil. Considera-se que as temáticas abordadas são 

fundamentais para melhor compreensão do problema a ser investigado.  

 

1.1 - Conhecimentos cotidiano e científicos: uma aproximação útil e significativa 
 
 Nesta seção, justifica-se o porquê é utilizado o termo conhecimentos nesta 

pesquisa, adotado como objeto na análise mais à frente. Para isso, foi necessário 

compreender, primeiramente, algumas relações conceituais referentes aos saberes e 

aos conhecimentos. Assim, objetiva-se entender os significados de saberes e de 

conhecimentos diante da literatura específica e, assim justificar o uso de tais termos 

nesta pesquisa.   

Alguns autores compreendem saberes e conhecimentos como sinônimos, já 

outros não e, ainda há aqueles que estabelecem uma relação entre ambos os termos. 

Ressalta-se que, não se trata de aprofundar essas investigações9, pois isto não causa 

interferências no que se pretende neste estudo, no entanto, trata-se essencial 

compreender alguns conceitos, que servem para articular com o marco teórico visto 

adiante. Trata-se de entender o conhecimento e as suas representações. Essa discussão 

deve ser sistematizada. Para isto, reportam-se às pesquisas de Bizzo (2009), Mezzaroba 

e Monteiro (2017), Pais (2018), D’Ambrosio (1999), dentre outros colaboradores. 

De acordo com as pesquisas de Lee Shulman (1986), a definição de 

conhecimento não é tão simples. Essa discussão é dada por um caminho, o qual 

 
9 Considera-se que essas investigações em Educação Matemática devem estar alinhadas com às questões 
filosóficas. Isto necessita de um estudo aprofundado.  
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perpassa por uma base. Rosa e Orey (2012, p. 264) ressaltam a importância do 

conhecimento em relação a atuação da humanidade no mundo, quando afirmam que: 

 
Embora o conhecimento seja considerado com um processo 
necessariamente relacionado com a atividade prática do homem, pois 
conhecer significa possuir uma representação mental do mundo, o 
conhecimento também pode ser considerado como a nossa atuação no 
mundo, a partir da representação que dele temos. 

 
Nessa perspectiva, pode-se entender que os conhecimentos refletem nos 

valores, na liberdade, nos sentidos, nas aprendizagens ao longo da vida, permitindo-

lhe a autonomia em viver. 

Segundo Mezzaroba e Monteiro (2017), o conhecimento pode ser entendido 

como processo que é inerente à nossa natureza e também o resultado de uma relação 

que se estabelece entre um sujeito que conhece e um objeto a ser conhecido, ou seja, é 

a ponte que os liga. Para essas autoras (2017, p. 33), “a forma mais simples de 

conhecimento é aquela que provém das informações que recebemos através de nossos 

próprios sentidos”. Sendo assim, quando o sujeito conhece a essência do objeto pode 

reconstruí-lo teoricamente e dar-lhe um novo significado. (MEZZAROBA; 

MONTEIRO, 2017)   

Bizzo (2009) proporciona uma discussão sobre as relações entre saber e fazer 

diante de duas vertentes: estudar a metodologia e a prática no Ensino de Ciências nos 

dias atuais. Para ele, essa discussão não é fácil no âmbito da Formação de Professores.  

Para Pais (2018), o saber está relacionado à produção de uma área disciplinar, 

já o conhecimento se aproxima da cognição, vinculada à dimensão pessoal do sujeito 

em compreender um saber, mas a validação de um saber não depende somente de 

uma visão pessoal e subjetiva, pois existem outros processos de elaboração de 

objetividade que podem organizar o discurso matemático.  

Segundo Micotti (1999), o conhecimento e os saberes são diferentes, porém, 

inter-relacionados. Percebe-se isto, quando a autora define conhecimento em sua 

concepção. Ela afirma que: 

 
O conhecimento é o resultado de uma experiência pessoal com as 
informações. Ele é subjetivo, relaciona-se com as vivências e as 
atividades de cada pessoa, ao passo que o saber tem aspectos 
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subjetivos (individuais) e sociais. É individual, e deste ponto de vista, 
é também conhecimento, envolve a apropriação de informação por um 
sujeito, é interpessoal – o saber individual é confrontado com os 
saberes dos outros. (MICOTTI, 1999, p. 155) 

 
Nessa perspectiva, de forma sintetizada, o conhecimento pode ser definido, 

conforme a concepção de D’Ambrosio (1999, p. 105), quando afirma que, 

conhecimento “é o conjunto dinâmico de saberes e fazeres acumulados ao longo da 

história de cada indivíduo e socializado no seu grupo”. Esse autor entende o 

conhecimento como uma ação cumulativa, que sempre pode se reformular, isto é, o 

conhecimento se estabelece em evolução. 

Entendendo que o conhecimento se constitui de um processo cíclico inserido 

numa realidade entre espaço e tempo, não linear, conforme D’Ambrosio (1999), 

considera-se que o conhecimento está diretamente ligado ao saber. Segundo ele, no 

sentido amplo, o conhecimento é o suporte das ações, e é adquirido de várias formas, 

como experiências vividas, práticas, tentativa e erros e também na escolaridade. 

Para Almeida (2008), o conhecimento está relacionado com os diferentes modos 

de diferentes grupos culturais, pois “como as pessoas estão inseridas numa realidade 

da qual não há como se desprender, os conhecimentos se constituem no emaranhado 

das práticas sócio-culturais” (ALMEIDA, 2018, p. 15). Embasada nos estudos de 

D’Ambrosio, ela também entende o conhecimento como uma dinâmica, constituído de 

constantes modificações, é relacional, considerando as diferentes formas de fazer e 

saber, conforme cada necessidade e anseio de grupos socioculturais (ALMEIDA, 2008). 

É nessa interação que acontece um “movimento dos modos de compreensão, 

mesclando valores, contribuindo para o aparecimento de novos conhecimentos”. 

(ALMEIDA, 2008, p. 20)  

 De acordo com Pais (2018), os saberes se constituem de noções objetivas e 

abstratas, estes podem ser intermediados pela subjetividade e particularidade na 

atividade humana. Assim, a razão deles (conhecimentos e saberes) serem considerados 

inter-relacionados. Para o autor, a relação entre conhecimento e saber, se dá quando: 

 
A utilidade do saber permite ao sujeito um referencial capaz de gerar 
um olhar mais amplo e indagador. É essa reflexão que permite uma 
transposição interna do conhecimento sobre o seu próprio campo 
conceitual. Em suma, quando o sujeito passa a ter um domínio sobre 
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um determinado saber, é possível desencadear uma ação mais 
transformadora, geradora de novos saberes. (PAIS, 2018, p. 37-38)  
 

Nessas perspectivas, de forma mais sucinta, pode-se entender que o 

conhecimento é a apropriação de um saber, ou seja, quando o sujeito possui o saber 

matemático que, por sua vez, foi aceito na comunidade científica e, então o 

conhecimento se associou um processo de validação. Para Shulman (1986), o 

conhecimento é construído, não somente por suas capacidades de desempenho e 

habilidades, mas de que e por quê. 

A partir dos estudos acima, opta-se pela adoção do termo conhecimentos neste 

estudo, considerando que os conhecimentos são apropriações dos saberes, ou seja, 

considera-se que os saberes são transformados em conhecimentos. Assume-se o que se 

denomina de conhecimento (dinâmico) e adentram-se em dois tipos de conhecimentos: 

o cotidiano e o científico. Esses tipos são requisitos fundamentais na compreensão do 

principal marco teórico e das análises desta pesquisa. 

Conforme Mezzaroba e Monteiro (2017), os tipos de conhecimentos10 não são 

excludentes. Deve-se pensar que cada conhecimento pode explicar determinada 

realidade, ou seja, cada forma de conhecimento complementa ou se sobrepõe a outra.  

Segundo Campos (2019) nos ambientes escolares dois tipos de conhecimentos 

citados anteriormente são discutidos de forma frequente: o conhecimento cotidiano 

(empírico ou senso comum11) e o conhecimento científico.  Enquanto o científico trata 

das pesquisas acadêmicas, o cotidiano trata dos conhecimentos por meio das 

experiências vivenciadas e suas interações (MEZZAROBA; MONTEIRO, 2017). 

Considera-se que esta discussão pode possibilitar a aproximação entre os 

conhecimentos (cotidiano e científico). 

 
10  Os conhecimentos podem ser classificados em conhecimento mítico, conhecimento religioso, 
conhecimento filosófico, conhecimento vulgar (também conhecido como senso comum, definido como 
todo saber que resulta das experiências do homem com os problemas decorrentes de sua existência) e 
conhecimento científico (caracterizado por métodos próprios de pesquisa, em que, pode-se conhecer e 
investigar os objetos, os fatos, as coisas, a partir de suas causas, efeitos e leis próprias). (MEZZAROBA; 
MONTEIRO, 2017). Destacam-se o conhecimento científico e o cotidiano com ênfase maior nesse estudo.  
11 A designação de conhecimento cotidiano como senso comum é, em si, questionável, uma vez que 
existe uma certa conotação depreciativa na expressão. [...] Ao evitar a expressão senso comum, procura-
se sedimentar a concepção ampla de conhecimento que emana de diferentes fontes. (BIZZO, 2009, p. 26-
27) 
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De acordo com Mezzaroba e Monteiro (2017), o senso comum refere-se à razão 

das coisas e do mundo por meio da observação e das experiências ao acaso ou 

construídas dos saberes e práticas de outras pessoas. Embora estes conhecimentos não 

sejam construídos e produzidos por especialistas ou cientistas, que impõem a 

rigorosidade como extremo, também são importantes, valorizados e podem se 

aproximar dos estudos científicos. Nessa perspectiva, destaca-se que: 

 
O fato de um conhecimento ser produto do senso comum não tem 
como consequência necessária a ausência de explicação científica para 
o mesmo fato, isto é, a Ciência pode vir até a confirmar o senso comum 
em vários casos, como pode destruir suas bases em outros momentos. 
(MEZZAROBA; MONTEIRO, 2017, p. 65)  
 

Em outras palavras, completa-se que o conhecimento cotidiano pode apresentar 

uma visão distorcida ou incompleta do mundo, mas esses conhecimentos também são 

fundamentais, pois podem ajudar a evoluir a Ciência (MEZZAROBA; MONTEIRO, 

2017). Segundo os autores, por meio de métodos científicos, o conhecimento é 

sistematizado, possibilita o estudo e desenvolvimento de relações entre os objetos, 

fatos e coisas existentes no mundo. Nessa perspectiva, a ciência busca explicações, 

soluções, revisões e reavaliações das definições e dos próprios resultados, o que nos 

revela, que o conhecimento científico está em permanente processo de construção.  

Já para Bizzo (2009) as especificidades dos conhecimentos cotidiano e científico 

podem ser esclarecidas em cinco características a seguir: a) no conhecimento cotidiano, 

permite-se as contradições quando se reconhece que pode admitir como válidas 

diferentes fontes como a religião, a cultura e até a própria ciência, já no conhecimento 

científico pode aparecer explicações diferentes para o mesmo fato, assim, trata-se de 

hipóteses rivais, isto é, não se convive com as contradições. Ou seja, no conhecimento 

científico pode ter embates entre as ideias e no conhecimento do cotidiano, busca-se 

interações entre as partes conflitantes; b) existem diferenças semânticas entre as 

terminologias: a científica não deveria ser vista simplesmente como uma maneira 

diferente de nomear fenômenos, pois não é uma formalidade, mas uma maneira  

precisa de compactar informação, desde que não se modifique com o tempo ou sofra 

influências regionais ou da moda de cada época, já o conhecimento cotidiano é mais 

flexível, pois existem variações regionais; c) no conhecimento científico, busca-se 
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afirmações generalizáveis em diferentes situações, preferencialmente pela abstração e 

pela simbologia. Assim, os significados são arbitrários e estabelecidos por convenções, 

enquanto o conhecimento cotidiano não permite isso, pois se insere em contextos nos 

quais é produzido. Os significados do cotidiano são menos arbitrários e mais ligados 

numa cultura ou numa convenção social; d) tratando-se da interdependência 

conceitual, o conhecimento científico representa, de forma baseada, na evolução de 

teorias, no qual uma teoria posterior pode afetar a anterior ou pode ajudar como 

suporte, assim podendo testar todos os fatos. No conhecimento do cotidiano não pode 

utilizar um conhecimento como base do outro e o fato de um método não funcionar 

num contexto não permite aplicar as mesmas ideias em situações diferentes; e e) 

reconhece no conhecimento científico a socialização12 de forma acelerada, o qual pode 

se tornar mais eficiente, no entanto o válido não é fácil, nem curto. A socialização do 

conhecimento cotidiano é dada de forma precoce, enquanto no conhecimento científico 

não. (BIZZO, 2009) 

Segundo Bizzo (2009), é importante uma aproximação dos conceitos científicos 

não somente com a caracterização do conhecimento, mas também das características, 

capacidades, habilidades e conhecimentos prévios dos estudantes. Para isso, Shulman 

(1986), ao tratar do conhecimento de conteúdo pedagógico13, ressalta que é necessário 

adotar um currículo com medidas que promovam e incluam os conhecimentos 

prévios14, independente das idades e origens dos estudantes.  

A ciência sabe como procurar, mas não conhece os resultados de antemão, o que 

difere da natureza disciplinar, que trata de discussões de como proceder para alcançar 

objetivos por meio de diferentes caminhos e dependentes de contextos culturais 

específicos. Nessa perspectiva, é possível construir modelos válidos no contexto 

científico da atualidade com perspectivas socioculturais capazes de modificar as ideias 

já inseridas, isto é, os conhecimentos prévios (BIZZO, 2009). Nessa perspectiva, “o 

 
12 Trata-se de uma constatação, não uma descrição do que é certo ou errado. (BIZZO, 2009, p. 31) 
13 Segundo Ball, Thames e Phelps (2008), o conhecimento tem papel de unir duas vertentes, o conteúdo 
e a prática de ensino. Para os autores, o termo precisa de uma definição e fundamentação empírica, 
limitando a sua utilidade.  
14  Esse autor ressalta que se os conhecimentos prévios dos estudantes se apresentarem de forma 
equivocada, cabe ao professor buscar alternativas didáticas que promovam a reorganização da 
compreensão. O estudo do equívoco dos estudantes e sua influência na aprendizagem aparecem de 
forma fértil para a pesquisa cognitiva. (SHULMAN, 1986) 
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estabelecimento de conexões culturais também é um aspecto fundamental no 

desenvolvimento de novas estratégias no ensino-aprendizagem, pois faz os alunos 

perceberem que a matemática é parte significativa da própria identidade cultural” 

(ROSA; OREY, 2006, p. 11). De acordo com esses autores, o ensino de matemática 

aliado à cultura dos alunos, pode deixar a autoestima elevada.  

Halmenschlager (2001), por meio de uma análise crítica, ressalta que as práticas 

cotidianas jamais devem ser confrontadas com as acadêmicas, mas devem acontecer a 

viabilidade e a relevância destes dois conhecimentos no contexto próprio do grupo.  

Nessa perspectiva, pode-se pensar na valorização das experiências, 

considerando que “as experiências que levam à construção de modelos matemáticos 

adequados para pensar sobre situações são fundamentais para construção do 

conhecimento matemático” (NUNES; CARRAHER; SCHILIEMANN, 2011, p. 20), 

pois, todos os sujeitos são capazes de produzir conhecimento, porém não 

necessariamente sob sua roupagem científica (MEZZAROBA; MONTEIRO, 2017). Há 

concordância na seguinte afirmação: “não se deve esperar por normas rígidas e 

infalíveis de como proceder em qualquer situação”. (BIZZO, 2009, p. 19) 

Em sua tese, Campos (2019)15  aborda a formação do conhecimento em seu 

processo construtivo e as concepções e singularidades que influenciam na 

aprendizagem. Ela discute o conhecimento de forma restrita ao ambiente escolar, ao 

tratar sua pesquisa numa área específica, a Didática da Matemática. Segundo essa 

autora, neste ambiente a ciência aparece como solução aos problemas de conhecimento 

e da humanidade, mas também se deve valorizar os conhecimentos do cotidiano. 

Nessa perspectiva, afirma-se que deve “servir de base à construção do conhecimento 

legitimado pela ciência e aceito por todos”. (CAMPOS, 2019, p. 37)  

Bizzo (2009) centra suas atenções, como ponto principal, quando trata das 

possibilidades de entender o conhecimento científico e a sua importância na formação 

efetiva de forma ampliada na compreensão e atuação do mundo. Para ele, os 

fundamentos científicos hoje em dia são indispensáveis para realizar tarefas no dia a 

dia. Esses conhecimentos tratam da própria necessidade para viver num mundo 

 
15  Em sua tese de doutoramento, Campos (2019) discute algumas inspirações filosóficas que 
problematizam o pensamento matemático, especificamente do campo da Álgebra (objeto de seu 
estudo).   
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tecnológico. Assumir a responsabilidade de tornar acessível os conhecimentos 

imprescindíveis à formação dos cidadãos é papel da escola, pois jamais o ensino deve 

se limitar à transmissão e reprodução de informações, mas buscar, a todo momento 

explicações amparadas culturalmente para o desenvolvimento cognitivo e a 

construção de conhecimentos. 

Souza, Diniz e Silva (2015, p. 6) apontam que “a matemática, muitas vezes, pode 

ser incorporada nas diversas práticas cotidianas e ainda nas próprias ferramentas de 

trabalho”. Muitos dos componentes das tarefas cotidianas exigem conhecimentos 

matemáticos, sejam na decisão de um método ou de um procedimento. Isso requer 

conhecimentos e habilidades matemáticas que, por sua vez, pode ocorrer numa 

resolução de problemas. Trata-se então, da validação de um argumento ou de uma 

representação matematicamente apropriada (BALL; THAMES; PHELPS, 2008). Sendo 

assim, não se deve definir as verdades aceitas em um domínio ou simplesmente 

entender um assunto.  

De acordo com Bizzo (2009), é comum a falta de compreensão de definições e 

concepções diante de uma verdade absoluta. Segundo ele, o processo de ensino e 

aprendizagem se dá por meio de sínteses das explicações e conceitos, as quais são 

vistas como afirmações isoladas, levando à distorção de conceitos científicos. Sendo 

assim, os conceitos científicos podem ser distorcidos.  

 Não podemos negar a importância do professor nos processos de ensino e 

aprendizagem. No contexto matemático, Ball, Thames e Phelps (2008), discutem as 

implicações do conhecimento em diferentes escolas. Esses autores concentraram suas 

atenções a fim de enquadrar a conceituação do conhecimento matemático e as 

habilidades necessárias de professores. Ressaltam que os professores apresentaram 

inadequações dos conhecimentos que deveriam entender sobre a matemática 

necessária para se ensinar e onde se pode usar o conhecimento matemático numa 

prática. Para esses autores, é preciso entender a formulação do conhecimento 

matemático culturalmente. Esse entendimento está de encontro com o que Rosa e Orey 

(2012, p. 283-284) consideram, quando ressaltam que: “o conhecimento matemático é 

um produto de natureza social, pois envolve as ideias e as práticas matemáticas 

formais e informais que estão presentes nas atividades cotidianas dos diferentes 
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grupos culturais que formam a sociedade contemporânea”. Assim, pode-se conhecer 

também a matemática de maneira útil e significativa. 

Retomando a discussão sobre os tipos de conhecimentos e estando de acordo 

com Bizzo (2009, p. 23), “não há dúvidas que os conhecimentos produzidos pela 

ciência são verdadeiros.” 16  Entretanto esse autor ressalta que os conhecimentos 

científicos não devem ser superiores aos demais conhecimentos, e que os 

conhecimentos científicos não podem gerar verdades eternas e perenes, pois existem 

exemplos17 que não garantem a possibilidade de conhecimentos inquestionáveis e 

válidos. Ao longo dessa discussão, o autor examina dois exemplos cotidianos18. Ele 

ressalta que outros tipos de conhecimentos também podem produzir conhecimentos 

válidos, porém nem sempre terá garantia de produção. Desde que as atividades sejam 

realizadas com êxito, deve-se considerar que a matemática praticada por profissionais 

informais é valorizada. Nessa perspectiva, Souza, Diniz e Silva (2015, p. 12) ressaltam 

que:  

 
Esses métodos próprios de realizar a “sua matemática” nos fez 
perceber que cada grupo, seja ligado por sua profissão ou cultura, 
desenvolve maneiras próprias de realizar a “matemática”, e que essa 
forma simples de efetuar cálculos matemáticos não deve ser 
considerada errada em relação à matemática acadêmica, pois essa 
maneira diferente de resolver problemas matemáticos é de grande 
valia dentro das suas práticas profissionais ou culturais.  

  

Nessa perspectiva, os conhecimentos matemáticos da cultura cotidiana devem 

ser também reconhecidos e valorizados, pois esses conhecimentos estão incorporados 

na própria essência da matemática.  

Certamente é preciso conhecer a matemática associada às culturas no currículo, 

isto é conhecer o currículo numa forma aprofundada. Uma alternativa é pensar o 

 
16 Segundo o autor esta frase simples precisa, no entanto, ser entendida em sua profundidade. [...] A 
ciência não está amparada na verdade religiosa, nem na filosófica, mas em certo tipo de verdade que é 
diferente dessas outras. (BIZZO, 2009, p. 23) 
17 Trata-se das tonsilas. Muitas pessoas perderam as tonsilas na década de 60, através de cirurgias que 
foram condenadas poucos anos depois. Nessa época, a Ciência via órgãos situados nessa estrutura como 
inúteis. Mais tarde, percebeu que essas pessoas estavam com sua imunidade comprometida. Reconhece-
se que exercem uma importante função de defesa na porta de entrada do organismo, que é o trato 
digestivo.  Verificar os detalhes em Bizzo (2009, p. 23-24). 
18 Questionam-se se há verdade na afirmação de que comer manga e leite faz muito mal e se mandioca 
crua é venenosa. Verificar os detalhes em Bizzo (2009, p. 24-25). 
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conhecimento matemático necessário para o ensino como a aprendizagem por meio de 

resolver problemas (BALL; THAMES; PHELPS, 2008). Considera-se que esses 

problemas podem estar inseridos no dia a dia dos próprios estudantes, quando 

possível. Sendo assim, compreende-se que se deve entender todo o processo, 

principalmente, a justificação e as suas circunstâncias. (SHULMAN, 1986)  

Assim como Almeida (2008), nesta pesquisa também se compreende o 

conhecimento como uma construção humana, que pode acontecer em diferentes 

modos, em todos os lugares e em diferentes culturas, sustentado na corrente 

etnomatemática (vista na próxima seção), que também ocorre nas práticas 

socioculturais. Finaliza-se esta seção compreendendo que os conhecimentos cotidianos 

estão diretamente ligados com os aspectos culturais, manifestados de forma cognitiva 

e subjetiva; os conhecimentos científicos estão ligados a instituição da formalização, 

mas que esses conhecimentos podem estar relacionados entre si. A frente, essas 

características são exploradas no Enfoque Ontossemiótico, porém em outras vertentes, 

que são as referências pessoais e as institucionais. As denominações de cada referência 

dependem dos sentidos de seus respectivos significados, em sistemas práticas e/ou 

atividades matemáticas.  

Considera-se este estudo essencial na pesquisa, pois ajuda nas análises, como 

na justificativa e suporte teórico.  Outra perspectiva importante nesta pesquisa se trata 

da Etnomatemática, essa vista na seção seguinte.  

 

1.2 - Perspectivas Socioculturais: Etnomatemática 
 

Nesta seção, apresenta-se e discute-se alguns estudos socioculturais 

relacionados a matemática, objetivando entender algumas relações do objeto de 

estudo: os conhecimentos matemáticos de um operário da construção civil. Aqui, é 

dado maior ênfase a Etnomatemática, tratando-a como um programa. Recorre-se às 

investigações teóricas do professor Ubiratan D’Ambrosio (2018), Nunes, Carraher e 

Schliemann (2011), Hall 2016, dentre outros colaboradores dessa área de estudo, os 

quais abordam a perspectiva sociocultural da matemática e seu ensino. 

A etnomatemática como uma das tendências em Educação Matemática, trata-se 

do contexto sociocultural e político, a partir de 1980. Certamente, é a área de 
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investigação que o Brasil mais se destaca internacionalmente. Nessa década, 

destacaram-se duas novidades: a Etnomatemática e os estudos de Cognição 

Matemática em diferentes contextos socioculturais. (FIORENTINI; LORENZATO, 

2012).  O primeiro caso trata de “uma linha de investigação criada e desenvolvida pelo 

educador matemático brasileiro (mais reconhecido internacionalmente) Ubiratan 

D’Ambrosio (1990)” (FIORENTINI; LORENZATO, 2012, p. 51); e o segundo caso, 

trata-se de uma “linha de investigação criada e desenvolvida pelo grupo de pesquisa 

do mestrado em Psicologia Cognitiva da Universidade Federal do Pernambuco 

(UFPE)”. (CARRAHER; CARRAHER; SCHLIEMANN, 1988 apud FIORENTINI; 

LORENZATO, 2012, p. 52)  

A relação entre as duas novidades (Etnomatemática e Cognição) citadas acima 

são fundamentais nesta pesquisa, buscando relacionar os conceitos e às relações sobre 

as culturas. Nessa perspectiva, destacam-se os estudos de D’Ambrosio (2018) e Hall 

(2016), relacionando às diferentes culturas com os seus significados manifestados entre 

elas.  

Ao tratar do conceito de cultura, D’Ambrosio (2018, p. 33) aponta que “é o 

conjunto de conhecimentos compartilhados e comportamentos compatibilizados”, ou 

seja, significa que os conhecimentos e comportamentos são construídos socialmente, a 

partir de valores e tecnologias necessários à sobrevivência. Segundo Hall (2016), 

cultura é um conjunto de práticas e que de algum modo, permeia toda a sociedade. O 

autor ressalta que a cultura diz respeito a significados compartilhados, onde é por 

meio da linguagem que os objetos têm sentido e o significado é produzido e 

intercambiado.  

D’Ambrosio (2018, p. 35-36) diz que “numa mesma cultura, os indivíduos dão 

as mesmas explicações e utilizam os mesmos instrumentos materiais e intelectuais no 

seu dia a dia”.  Nessa perspectiva, Hall (2016, p. 17) diz que os significados “só podem 

ser compartilhados pelo acesso comum a linguagem”. Pensa-se que os processos 

comunicativos se manifestam numa troca de experiências e vivências por meio dos 

significados linguísticos, na comunidade de cada grupo cultural de onde se vive. 

 O sentido se torna importante, porque é “constantemente elaborado e 

compartilhado em cada interação pessoal e social da qual fazemos parte” (HALL, 2016, 
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p. 22). Para esse autor (2016), os sentidos podem variar entre culturas ou nos períodos 

históricos. 

Pode-se entender os significados e os sentidos, conforme Vygotsky (1993). Em 

sua perspectiva, o sentido é entendido como dinâmico e um todo complexo, já o 

significado como uma potencialidade realizado num discurso. Compreende-se a 

relação entre o significado e o sentido da seguinte forma: o significado é uma zona 

(estável e precisa) do sentido, ou seja, ele mantém-se estável, através de mudanças do 

sentido. Por exemplo, uma palavra pode mudar a partir do momento em que o seu 

sentido mudou. De certa forma, percebe-se que existe uma influência do sentido sobre 

o significado de tal objeto (neste caso, uma palavra). Com isso, um tipo de objeto pode 

ter mais de um significado a depender do seu sentido em contextos diferentes. 

(VYGOTSKY, 1993) 

Estas relações entre os sentidos e os significados estão presentes a todo instante 

em diferentes culturas. Assim, pode-se pensar que a compreensão de determinados 

objetos inseridos numa cultura depende de seus próprios contextos. Essas relações 

representam, num contexto amplo, o conceito de cultura, ligados ao conjunto de 

tradições, crenças e costumes de determinado grupo social. Dessa forma, pode-se 

afirmar que a cultura representa um patrimônio cultural de um grupo.  

Considerando que a cultura também pode ser entendida como os estudos dos 

comportamentos humanos por meio das aprendizagens sociais, pode-se dizer que a 

Matemática tem papel importante no exercício da cidadania, na compreensão da 

diversidade cultural e da equidade entre os homens, isto é, “sendo construída pelos 

homens nas suas relações com o mundo físico e sociocultural” (VARIZO, 2013, p. 52). 

Trata-se de valorizar os conhecimentos construídos em diferentes culturas a partir de 

suas experiências, de atitudes, dentre outros elementos. Sem dúvidas, é essencial falar 

em novas formas de ver, compreender, fazer e aprender matemática.  

Compreende-se que a matemática “é hoje tanto uma ciência como uma 

habilidade necessária de sobrevivência numa sociedade complexa e industrializada” 

(NUNES; CARRAHER; SCHLIEMANN, 2011, p. 65). Dessa forma, compreende-se que 

o conhecimento pode ser visto como produto histórico, político, social e cultural do 

comportamento humano. Nesse sentido, D’Ambrosio (2018, p. 22) afirma que, “o 



 
 

39 

cotidiano está impregnado aos saberes e fazeres próprios da cultura”. Esse autor, 

afirma que essa relação (saberes e fazeres de uma cultura) denominada como sistemas 

de conhecimentos, que “são conjuntos de respostas que um grupo dá às pulsões de 

sobrevivência e transcendência, inerentes à espécie humana” (D’AMBROSIO, 2018, p. 

37). Diante disto, fica mais nítido perceber que o cotidiano está relacionado com a 

construção e a reconstrução do conhecimento, mas questiona-se como se dá esse 

processo de desenvolvimento do conhecimento? Será que o processo comunicativo 

pode interferir ou influenciar nesse processo? Talvez haja repostas implícitas nesse 

estudo, mas ressalta-se que se direciona à organização e difusão do conhecimento 

matemático.  

Pensando a Educação num sentido restrito a academia, a aprendizagem 

matemática é um momento de interação entre a matemática formal e a matemática 

como atividade humana (NUNES; CARRAHER; SCHLIEMANN, 2011). Essa ideia é 

reforçada por Varizo (2013), dizendo que se faz necessário compreender a 

interdisciplinaridade como uma articulação entre os conhecimentos matemáticos 

acadêmicos e os conhecimentos socioculturais. Para essa autora, o professor pode 

mobilizar19 esses saberes, pois permitem a construção de um conhecimento holístico e 

pessoal, ancorado na ação.  

Agora, compreendendo a Educação num sentido amplo é “muito útil entender 

os processos envolvidos na representação de saberes matemáticos construídos na 

prática” (NUNES; CARRAHER; SCHLIEMANN, 2011, p. 22). Assim, pensa-se que seja 

necessário entender os processos e compreender os conhecimentos matemáticos, 

considerando os aspectos socioculturais.   

Nessa perspectiva, é cabível olhar também para a matemática que está presente 

em diversas formas como a matemática inserida nas culturas dos povos tradicionais 

ou de profissões, cujo aprendizado nem sempre passa pela educação formal. 

Ressaltando que, de forma alguma, isso significa que a educação formal não seja 

importante para suas formações, mas considera-se que seja preciso que ela se aproxime 

também dos saberes tradicionais, a sociedade e a cultura dos povos.  

 
19 De acordo com os estudos de Bernard Charlot (2000) ao tratar do saber pressupõe o movimento de 
mobilização de forma interna. Essa dinâmica trata-se do sentido que se dá as ações, isto é ensinar com 
significado para mobilizar. Direciona-se as relações de saberes e de suas apropriações.  
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Segundo Vergnaud, 1985 (apud NUNES; CARRAHER; SCHLIEMANN, 2011, p. 

168), os conceitos “envolvem um conjunto de situações que lhes dão significado, um 

conjunto de invariantes, que podem ser vistos como as propriedades distintivas do 

conceito, e um conjunto de símbolos, utilizados na representação do conceito”, ou seja, 

“pensar nos invariantes como a definição e nas situações a amplitude do conceito” 

(NUNES; CARRAHER; SCHLIEMANN, 2011, p. 169). Para os autores, as diferenças 

culturais são atribuídas de significados que podem ser diferentes e que representam 

conceitos diferentes.  

Os aspectos culturais dos conceitos citados anteriormente, não são 

independentes, mas interligados. No entanto sua separação para o estudo e 

comparação de conceitos é extremamente útil.  De acordo com os autores é necessária 

uma descrição dos invariantes e nas situações como pontos de partida para análises 

dos conceitos. Uma alternativa é compreender situações-problemas numa 

determinada prática. Considera-se que essas descrições vistas anteriormente podem 

ser notadas em práticas matemáticas cotidianas, como é também o caso da 

etnomatemática.  

A Etnomatemática tem sido estudada a partir da prática de trabalhadores como 

borracheiros, pedreiros, serventes, comerciantes, bicheiros e trabalhadores do campo 

e também entre diversas etnias tradicionais (do continente africano e americano). 

Nesse sentido, ela se constitui de relevante linha de pesquisa acadêmica com foco na 

dimensão cognitiva, manifestada pelos saberes e fazeres dos povos culturais 

(D’AMBROSIO, 2018). Ela se tornou um campo de estudos e de ações pedagógicas, as 

quais se aproximam da proposta de Paulo Freire (2011), que valoriza os saberes de 

povos oprimidos como instrumentos de sua emancipação. Conforme D’Ambrosio 

(2018), a Etnomatemática tem foco político, fortalece a dignidade cultural e nesse 

sentido, pode ser uma das ferramentas de valorização de identidades culturais que, se 

tratando também de minorias, colabora para sua unidade. 

De acordo com D’Ambrosio (2005, p. 112), “lamentavelmente ainda há 

relutância no reconhecimento das relações intraculturais na educação” e espera-se que 

este estudo colabore para o debate sobre a aproximação entre ciência e conhecimentos 

populares, considerando ser equivocada a ideia da hierarquia entre os conhecimentos. 
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A Etnomatemática é passível de críticas quando apresenta uma conotação estritamente 

antropológica e etnográfica, mas é necessário desenvolver uma prática 

Etnomatemática voltada para ação pedagógica (ROSA; OREY, 2006).  Por outro lado, 

não se deve pensar em utilizar os saberes populares apenas como ponte para científicos 

(CAMPOS, 2012). Deve-se ter a consciência de que contextualizar a matemática sob o 

aspecto de sua inserção cultural não deve significar a imprecisão. É necessário 

conhecer o ambiente cultural dos estudantes e valorizar suas raízes culturais, mas 

também se deve oferecer e oportunizar outras opções. (D’AMBROSIO, 2008)   

A Etnomatemática dá conta dos estudos socioculturais relacionados à 

matemática. A discussão da matemática presente em algumas atividades laborativas 

tem como ponto central compreender a forma como grupos culturais constroem suas 

próprias matemáticas.  Para Spengler (apud D’AMBROSIO, 2018), não se pode definir 

o objeto da matemática da mesma forma de outras ciências como a Astronomia ou a 

Mineralogia. D’Ambrosio (2018, p. 16), justifica que, “não há, porém, uma só 

Matemática; há muitas Matemáticas”.  A Etnomatemática é sustentada no fato de o 

conhecimento ser o gerador do saber e “é no comportamento, na prática que se 

redefine e se reconstrói o conhecimento” (COSTA, 2014, p. 187). Em outras palavras, a 

Etnomatemática pode ser uma forma de identificar e compreender as práticas por meio 

da manifestação cultural. 

A Etnomatemática significa que “há várias maneiras, técnicas, habilidades 

(ticas) de explicar, de entender, de lidar e de conviver com (matema) distintos 

contextos naturais e socioeconômicos da realidade (etnos)” (D’AMBROSIO, 2005, p. 

114). O autor deixa claro que a Etnomatemática não é unicamente um estudo de 

diferentes etnias e que ela pode ser entendida a partir de suas raízes de forma 

etimológica (tica, matema e etno), dando origem a sua conceituação (D’AMBROSIO, 

2005). Para ele, a Etnomatemática se apresenta em várias perspectivas, tais como 

explica em vários trechos de sua obra:  

 
A matemática praticada por grupos culturais, tais como comunidades 
urbanas e rurais, grupos de trabalhadores, classes profissionais, 
crianças de certa faixa etária, sociedades indígenas e tantos outros 
grupos que se identificam por objetivos e tradições comuns aos grupos 
(D’AMBROSIO, 2018, p. 9); 
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É uma etnomatemática não apreendida nas escolas, mas no ambiente 
familiar, no ambiente dos brinquedos e de trabalho, recebida de 
amigos e colegas (D’AMBROSIO, 2018, p. 23);  
É parte do cotidiano, que é o universo no qual se situam as expectativas 
e as angústias das crianças e dos adultos (D’AMBROSIO, 2018, p. 25);  
É um programa de pesquisa em história e filosofia da matemática, com 
óbvias implicações pedagógicas (D’AMBROSIO, 2018, p. 27);  
É incorporar a matemática do momento cultural, contextualizada, na 
educação matemática (D’AMBROSIO, 2018, p. 44).  

 

Nessas perspectivas, a Etnomatemática possibilita o desenvolvimento de ações 

pedagógicas para o ensino de matemática. Para isso, é importante que as escolas sejam 

inclusas nas comunidades, buscando o reconhecimento de seus modos de vida, 

processos de trabalho, valores éticos e saberes.  

Um exemplo da Etnomatemática é a disciplina matemática, “que se 

desenvolveu na Europa mediterrânea, tendo recebido algumas contribuições das 

civilizações indiana e islâmica, e que chegou à forma atual nos séculos XVI e XVII, 

sendo, a partir de então, levada e imposta a todo o mundo” (D’AMBROSIO, 2005, p. 

114). Para o autor, a Etnomatemática não se trata de ser uma nova disciplina, pois não 

se destina a ensinar teorias e práticas de forma congeladas. Ele afirma que, “a 

etnomatemática propõe uma pedagogia viva, dinâmica, de fazer o novo em resposta a 

necessidades ambientais, sociais, culturais, dando espaço para a imaginação e para a 

criatividade”. (D’AMBROSIO, 2008, p. 10)  

D’Ambrosio (2018, p. 17) ressalta que “o reconhecimento tardio de outras 

formas de pensar, inclusive matemático, encoraja reflexões mais amplas sobre a 

natureza do pensamento matemático, do ponto de vista cognitivo, histórico, social, 

pedagógico” e entende como “aventura da espécie humana na busca de conhecimento 

e na adoção de comportamentos”. (D’AMBROSIO, 2018, p. 17)   

O modo como D’Ambrosio (2018, p. 83) entende a matemática e a educação, 

deve-se à relação entre ambas, ao afirmar que “são estratégias contextualizadas e 

interdependentes”. Ele compreende a “matemática como uma estratégia desenvolvida 

pela espécie humana ao longo de sua história para explicar, entender, para manejar e 

conviver com a realidade sensível, perceptível, e com o seu imaginário, naturalmente 

dentro de um contexto natural e cultural” (D’AMBROSIO, 2008, p. 82). Sendo assim, 

concorda-se que a educação pode ser vista também em aspectos socioculturais.  
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Considerando as concepções d’ambrosianas, pensamos que seja fundamental o 

ensino de Matemática constituído de raízes culturais. Afinal, todos e todas, possuem 

suas próprias raízes. Segundo Bandeira (2004, p. 27 apud ROSA; OREY, 2006, p. 15), 

“um currículo matemático em uma concepção etnomatemática pode ser concebido 

como o desenvolvimento de conceitos matemáticos e práticas que se originam na 

cultura dos alunos até aquelas da matemática acadêmica”. A proposta é orientar o 

currículo20 matemático para a criatividade, para a curiosidade e para crítica, buscando 

contribuir para a formação cidadã. (D’AMBROSIO, 2008) 

Para Costa (2014, p. 188), “a etnomatemática pode contribuir, de modo mais 

decisivo, para a melhor compreensão do mundo, tornando-o mais humanizado e 

menos tecnocratizado”. Nessa perspectiva, espera-se que o ensino de matemática na 

Educação Básica, considere as metodologias vinculadas à Etnomatemática, visando 

maior aproximação e compreensão do mundo para além dos muros da escola.  

Assim, não se pretende comparar a matemática formal com a matemática não 

formal. Apesar de ser importante como uma das metas da escola, a Etnomatemática 

pode ser circunscrita a alguns aspectos, pois “é um grande equívoco pensar que a 

Etnomatemática pode substituir uma boa matemática acadêmica, que é essencial para 

um indivíduo ser atuante no mundo moderno” (D’AMBROSIO, 2018, p. 43). Não se 

concorda jamais em comparações entre essas perspectivas, pois elas possuem objetivos 

e focos diferentes.   

Aqui, não se trata de hierarquizar os conhecimentos, mas sim da discussão em 

apropriar os saberes matemáticos acerca das práticas matemáticas, estas baseadas nas 

atividades cognitivas. Nessa perspectiva, a alternativa proposta por D’Ambrosio 

(2018, p. 82), para uma boa educação, “é reconhecer que o indivíduo é um todo integral 

e integrado e que suas práticas cognitivas e organizativas não são desvinculadas do 

contexto histórico no qual o processo se dá, contexto esse em permanente evolução”.  

 
20 D’Ambrosio (2005, p. 119) propõe o currículo baseado em três componentes: literacia (instrumentos 
comunicativos; materacia (instrumentos analíticos); e tecnocracia (instrumentos materiais e tecnológicos) 
como uma resposta educacional à responsabilidade de proporcionar aos jovens os instrumentos 
necessários para sua sobrevivência e transcendência nos anos futuros, e ao mesmo tempo tornar reais 
as expectativas de se eliminarem iniquidades e violações da dignidade humana, como primeiro passo 
para a justiça social. Ver mais detalhes em D’Ambrosio (1999);  D’Ambrosio (2005); e Rosa e Orey (2006).  
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D’Ambrosio (2018, p. 18) reconhece limitações no Programa Etnomatemática, e 

ressalta que “não é possível chegar a uma teoria final das maneiras de saber/fazer o 

saber matemático de uma cultura”. Concorda-se com o autor e reforça-se que se torna 

necessário estar abertos a novos enfoques, a novas metodologias, a novas visões do 

que é ciência e da sua evolução.  

 

1.3 - Uma cultura Civil: Matemática e Pedreiro  
 

Nesta seção, parte-se do pressuposto que a Construção Civil está diretamente 

ligada aos aspectos culturais. Busca-se conhecer alguns trabalhos relacionados na área 

específica, no intuito de conhecer culturalmente sobre às práticas socioculturais nessa 

área, de forma geral. Percebe-se que há muito tempo já se construía conhecimentos 

devido à necessidade de resolver problemas. Daí, salienta-se que a matemática, de 

alguma forma, sempre estar presente em diversas situações.  

Retomando às discussões nas seções anteriores, compreende-se que um dos 

aspectos importantes da matemática é que ela se desenvolveu em diferentes culturas 

e em diferentes contextos, com influências mútuas entre os povos.  Sem dúvidas, os 

conhecimentos matemáticos são construídos ao longo da vida. Um exemplo disto são 

as descobertas matemáticas originadas da necessidade de resolver problemas em 

determinados períodos.   

A História da Matemática é importante na educação, por tratar dos fatos 

históricos da humanidade e a relação que eles tiveram com a matemática, como o 

surgimento e desenvolvimento da agricultura há mais de 10.000 anos. Os primeiros 

trabalhos públicos no Egito surgiram da necessidade de medir terra, decorrendo daí a 

Geometria (geo = terra e metria = medida), devido à prática dos faraós em demarcar os 

territórios que se situavam às margens do Rio Nilo, após as enchentes (D’AMBROSIO, 

2018; BOYER; MERZBACH, 2012). Trata-se da solução de um problema com natureza 

matemática. Conforme aponta D’Ambrosio (2018, p. 60), “naturalmente, em todas as 

culturas e em todos os tempos, o conhecimento, que é gerado pela necessidade de uma 

resposta a problemas e situações distintas, está subordinado a um contexto natural, 

social e cultural.” Para ele, “é importante notar que a aceitação e incorporação de 

outras maneiras de analisar e explicar fatos e fenômenos, como é o caso das 
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etnomatemáticas, se dá sempre em paralelo com outras manifestações da cultura”. 

(D’AMBROSIO, 2018, p. 30) 

Em tempos modernos, algumas profissões consideradas como operacionais e 

de menor importância na sociedade, como a de pedreiros, carpinteiros, pintores, 

dentre outras ditas informais, exigem pouco ou nenhum grau de instrução (SOUZA; 

DINIZ; SILVA, 2015). Por outro lado, são profissões que exigem alto nível de 

habilidades. 

 Na perspectiva da equidade social, dialoga-se com D’Ambrosio (2005) quando 

ressalta que nenhuma forma cultural é superior a outra, isto é, não existe hierarquia 

entre as culturas. Nesse sentido, reconhece-se que não existe grupos superiores ou 

inferiores, mas grupos diferentes. A Etnomatemática dá conta de valorizar estas 

diferenças culturais e validar todo o processo de construção de conhecimento 

matemático. 

Alguns autores verificaram as matemáticas no cotidiano de trabalhadores, cujo 

exercício de suas atividades ocorrem pelo aprendizado prático, cuja exigência de 

formação geralmente não vai além do Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 

Normalmente, são trabalhadores que atuam na construção civil, na agricultura, dentre 

outros serviços informais. Eles praticam diversos cálculos (matemáticos) como, de 

proporções, de área, dentre outros objetos matemáticos. A seguir, discute-se sobre 

práticas num contexto informal que tratam da construção civil. 

A construção civil é um setor que é importante no desenvolvimento da 

economia no país, caraterizada pela grande quantidade de mão de obra (ALMEIDA, 

2008). São diversos os profissionais que atuam neste setor, como os pedreiros, os 

serventes (de pedreiro), pintores, serralheiros, marceneiros, dentre outros. Abaixo, 

destaca-se o caso específico de pedreiros.   

Os conhecimentos de um pedreiro consistem na praticidade e na habilidade 

adquirida em seu dia a dia.  É comum que os pedreiros aprendam sua função com 

outros pedreiros ou com mestres de obras no decorrer de sua prática. Muitas vezes, os 

serventes (ajudantes) de pedreiros se tornam os próprios pedreiros ao longo de suas 

práticas (CASTRO; FONSECA, 2015). Assim, geralmente são formados os pedreiros, 

empiricamente.  
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Infelizmente ainda existe pouca visibilidade e valorização referentes aos 

conhecimentos dos profissionais informais, como aos da construção civil.  Isto “talvez 

seja devida à forma como eles foram construídos, pois na sua maioria, são transmitidos 

pelos pais ou algum parente próximo que iniciou o profissional no ofício ou então são 

construídos empiricamente, através da experimentação”. (ALMEIDA, 2008, p. 38) 

Mesmo que sem formações especializadas, estes profissionais revolvem 

inúmeros problemas complexos em seu dia a dia laboral (ALMEIDA, 2008). Assim, 

valoriza-se todo o processo construtivo e os seus resultados práticos. Os pedreiros 

possuem competências para edificar (construir) as casas, conforme destacam Almeida 

(2008) e Silva (2007).  

 Os pedreiros são responsáveis na construção de casas, prédios, dentre outras, 

fazendo as fundações, erguendo as paredes e montando as estruturas, mas além disso, 

“também são construtores de conhecimentos, que merecem ser validados e 

valorizados, porque são conhecimentos construídos para solucionar situações que a 

realidade do trabalho lhes propõe, onde se fazem necessários” (ALMEIDA, 2008, p. 

39). Ressalta-se que eles não só têm a função de construir, como de reconstruir no 

intuito de corrigir uma determinada construção equivocada ou com necessidades de 

reforma. Por exemplo, em sua prática os pedreiros podem corrigir erros de uma 

determinada construção, conforme apontam Castro e Fonseca (2015), ao observar um 

pedreiro que não teve dificuldades em corrigir o nivelamento de um terreno. 

Sem dúvidas, os conhecimentos de um pedreiro são essenciais na realização de 

uma construção civil.  A própria profissão de pedreiro necessita de uma série de 

conhecimentos em si, seja na manutenção ou na construção de uma obra parcial ou 

integral (do início ao fim). Geralmente, as construções civis são realizadas de forma 

coletiva, mas também pode existir casos que o pedreiro realize o processo construtivo 

de uma obra individual, assim, desempenhando não somente a sua função raiz, mas a 

de outros operários, como de serventes, pintores, marceneiros, eletricista, dentre 

outros. 

De forma geral, conforme Castro e Fonseca (2015) e Souza, Diniz e Silva (2015), 

as profissões como a de pedreiro exigem habilidades (como a de matemática) que 
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podem ser aprendidas com a prática cotidiana e não necessariamente no âmbito 

escolar. Segue algumas atividades realizadas por pedreiros: 

 
• Constroem, reformam ou reparam prédios, casas e obras 
similares, executam trabalhos com alvenaria, concretos e outros 
materiais, verificam as características da obra, examinando o projeto e 
suas especificações, guiando-se por desenhos ou planta baixa. 
Selecionam o material adequado para cada tipo de construção e 
calculam a quantidade necessária de material que deverá ser 
comprado para a realização da obra.  

• finalizam a obra assentando cerâmicas, ladrilhos ou pedras, 
unindo-as com argamassa adequada fazendo o piso, paredes e pilares 
formando figuras geométricas. (SOUZA; DINIZ; SILVA, 2015, p. 6) 

 
O entrevistado nos estudos de Souza, Diniz e Silva (2015) e grande parte dos 

entrevistados nos estudos de Castro e Fonseca (2015) apresentaram baixa escolaridade, 

embora possuíssem conhecimentos matemáticos adquiridos nas práticas diárias de 

suas atividades laborativas. Isto é devido às situações diárias vividas por eles com o 

uso de instrumentos próprios da cultura aprendidas na escola, no trabalho, dentre 

outras, conforme esses autores.  

Muitos profissionais, como os pedreiros, utilizam conceitos matemáticos em 

suas atividades, esses aceitos na comunidade. A matemática utilizada na prática pode 

seguir com as regras da matemática acadêmica, porém sem o uso de fórmulas e teorias. 

Na maioria das vezes, as pessoas não conhecem as palavras (linguagem formal) que 

se constituem da matemática escolar, entretanto, os seus significados e conceitos são 

utilizados nas práticas de suas profissões. Souza, Diniz e Silva (2015) constataram que 

a matemática de um determinado pedreiro21 (entrevistado que possui baixo nível de 

escolaridade) segue, até certo ponto, regras da matemática acadêmica em relação a 

conteúdos como área e perímetro, porém a forma de calcular é feita de maneira 

própria. Ainda que saiba calcular, muitas vezes não sabe os significados de algumas 

palavras (exemplos: área e perímetro).  

Os cálculos práticos dos pedreiros são fundamentais e úteis no exercício da 

cidadania, pois podem evitar prejuízos e desperdícios, dentre outros aspectos 

 
21  Esse pedreiro abandonou os estudos no 5 ° ano do Anos Iniciais do Ensino Fundamental com 
necessidade de ajudar sua mãe criar seus irmãos. Cursou em 2005 um curso de pedreiro, o qual ajudou 
ampliar os seus conhecimentos construídos ao longo dos anos. (SOUZA; DINIZ; SILVA, 2015) 
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significativos para eles e as pessoas para quem trabalham. Considera-se que, esses 

conhecimentos são métodos próprios para a soluções de problemas nas atividades 

laborativas. (CASTRO; FONSECA, 2015) 

Em se tratando de exemplos práticos da Construção Civil, destacam-se os 

estudos de Castro e Fonseca (2015) e Souza, Diniz e Silva (2015), especificamente, dos 

pedreiros. A seguir são descritas algumas práticas identificadas pelos autores citados, 

respectivamente.  

Castro e Fonseca (2015) identificaram práticas na construção de uma casa de 

alvenaria e reconheceram conhecimentos matemáticos inerentes às raízes culturais, 

que podem relacionar o trabalho de operários da construção civil com o ensino de 

matemática. Para eles, a matemática está presente na realização de diversas atividades 

como: a) na demarcação de uma casa no terreno a partir do que é especificado na planta 

baixa quando então utiliza as quatro operações fundamentais e noções de escala e 

medidas; b) no esquadrejamento de uma construção, quando realiza o cálculo de área 

e noções sobre o Teorema de Pitágoras e geometria plana; c) na mistura da massa, 

quando utiliza razões, proporção e unidades de capacidade; d) no levantamento de 

paredes, quando utiliza o cálculo de área, geometria plana; e) na inclinação do telhado, 

quando utiliza a porcentagem, geometria plana e Teorema de Pitágoras; e f) na 

colocação de pisos e outros tipos de acabamento ao utilizar o cálculo de área, ângulos, 

retas e as quatro operações básicas.  

Souza, Diniz e Silva (2015), discutiram a prática dos pedreiros em resolver 

problemas no seu dia a dia. Verificou-se que a matemática está presente na realização 

de diversas atividades como: a) na soma de lados (perímetro) de um cômodo para 

determinar a quantidade de lajotas; b) nas divisões dos cômodos, realizando o cálculo 

de área; c) na colocação de piso, com o uso da trigonometria; d) na interpretação de 

projetos, envolvendo o cálculo de área e perímetro, coordenadas cartesianas, 

distâncias, alturas, unidades de medidas e operações com números inteiros e racionais; 

e) no traço da massa, utilizando a proporcionalidade; f) na construção do alicerce, 

empregando a noção de volume; g) na quantidade de tijolos, com cálculo de área e 

perímetro; e h) na inclinação do telhado, com noções de porcentagem e operações com 

números inteiros e racionais.   
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Segundo Castro e Fonseca (2015, p. 30), mesmo considerando que as habilidades 

(matemáticas) dos pedreiros não foram ensinadas nas escolas, em sua maioria, estas 

podem “ser analisadas e utilizadas pelo professor, para demonstrar aos alunos a 

importância da matemática no cotidiano das várias profissões, levando-os a relacionar 

a Matemática escolar – conteúdos – com a Matemática do dia a dia – prática”.  

Souza, Diniz e Silva (2015), indicam que a matemática incorporada no trabalho 

dos pedreiros (cotidiana) pode ser mostrada nas escolas como uma forma alternativa 

nos estudos de matemática no intuito de agregar, além daquele modelo que os livros 

didáticos mostram, no ensino. Por exemplo, a construção de uma casa é um exemplo 

prático de contextualização que pode ser utilizado nas aulas de Matemática (CASTRO; 

FONSECA, 2015).  

Nessa perspectiva, Souza, Diniz e Silva (2015) ressaltam a importância de 

trabalhar as perspectivas socioculturais nas escolas como alternativa nas aulas de 

matemática. Eles afirmam que:  

 
Essa matemática diferenciada deveria ser mostrada nas escolas como 
uma forma alternativa de se trabalhar a matemática, a fim de mostrar 
que existem outras maneiras, além daquele modelo que os livros 
didáticos mostram, contudo deveriam ser exploradas e posteriormente 
adotadas, proporcionando ao aluno a opção de escolha à que melhor 
será compreendida por ele. (SOUZA; DINIZ; SILVA, 2015, p. 12) 

 
Certamente seja importante buscar outras formas de ensino, além de modelos 

únicos, que proporcionem oportunidades reais de compreensão. Por exemplos, a 

pesquisa realizada por Duarte (2004, p. 195) que, examinou “como eram produzidos 

saberes matemáticos em práticas sociais desenvolvidas nos canteiros de obra e 

analisou às possíveis implicações curriculares que podiam ser inferidas a partir destes 

modos de produção” e a de Silva (2007), em que, buscou entender os conceitos 

matemáticos utilizados por pedreiros junto de estudantes da EJA, procurando integrar 

os conhecimentos escolares e populares, trabalhando com o tema Geometria e 

Medidas, possibilitando a construção do saber significativo na perspectiva 

etnomatemática. 
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Entende-se ser relevante articular a Educação Matemática com a cultura de um 

grupo, nesse caso de operários da construção civil. Para Duarte (2004), a discussão se 

torna fértil quando possibilita reflexões sociais, políticas e culturais dos educadores.  

Pode-se pensar também numa outra face, reportando que a pergunta dita na 

introdução “o que se pode aprender das práticas dos operários?” significa dizer que 

não se deve pensar no somente ensinar, mas também no que se pode aprender.  

Sobretudo, compreende-se que as práticas socioculturais da Construção Civil, 

de alguma forma, pode ser um exemplo da matemática construída culturalmente. Daí, 

percebe-se que, em atividades cotidianas, os conhecimentos são construídos por meio 

das observações, das comunicações, das experiências, dentre outras formas. Esses 

conhecimentos são formulados, reformulados, ampliados ou modificados ao longo da 

vida. Considera-se ainda que, mesmo que de forma sintetizada, esse estudo se torna 

necessário na compreensão dos conhecimentos matemáticos em atividades realizadas 

no âmbito da Construção Civil, principalmente, em buscar conhecer as funções, as 

atividades, as terminologias específicas, dentre outros aspectos.  
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CAPÍTULO 2  
MARCO TEÓRICO  

 

Sem dúvida, se trata de um modelo teórico complexo que está se 
revelando como uma ferramenta potente e útil para descrever e explicar 
os processos de ensino e aprendizagem da matemática. (GODINO; 
BATANERO; FONT, 2008, p. 20) 

 
Este capítulo apresenta o marco teórico da pesquisa e foi dividido em três 

seções. Na primeira seção apresenta-se de modo geral o Enfoque Ontossemiótico da 

Cognição e Instrução Matemática (EOS).  Na segunda seção, o foco será nos conceitos 

de objetos matemáticos pessoal e institucional e de significados pessoais e 

institucionais trazidos por este enfoque e na seção seguinte, apresenta-se a ferramenta 

configuração cognitiva e epistêmica do EOS, particularmente utilizada nesta pesquisa.  

 

2.1 - Enfoque Ontossemiótico da Cognição e Instrução Matemática (EOS) 
 

O EOS em Didática da Matemática foi criado pelo espanhol Juan D. Godino na 

década de 90, a partir do Curso de Teoria da Matemática e do Seminário de 

Investigação do Programa de Doutorado em Didática da Matemática da Universidade 

de Granada, Espanha (GODINO, 2012). Ao tratar da cognição, o EOS preocupa-se com 

a compreensão da construção e socialização de conhecimentos, articuladas aos 

aspectos sociais e políticos, dentre outros. A instrução matemática, por sua vez, refere-

se aos significados do processo de ensino e aprendizagem, o que contraria a 

transmissão de conhecimentos do ensino tradicional. (GODINO, 2017) 

Este marco, que também conta com a participação de outros colaboradores, 

integra diferentes abordagens didáticas do tipo socioconstrutivista e interacionista, no 

intuito de estudar, entender e compreender os processos de ensino e aprendizagem de 

matemática. (GODINO; BATANERO; FONT, 2008)  

Segundo Godino, Giacomone, Batanero e Font (2017, p. 93, tradução nossa)22, o 

EOS é um “sistema teórico que trata de integrar diversas aproximações e modelos 

 
22 Del Enfoque Ontosemiótico (EOS), sistema teórico que trata de integrar diversas aproximaciones y 
modelos teóricos usados em la investigación em Educación Matemática. (Godino; Giacomone; Batanero; 
Font, 2017, p. 93) 
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teóricos usados na investigação em Educação Matemática”. Trata-se de um aparato 

teórico, metodológico e didático. 

O EOS “proporciona critérios para identificar os estados possíveis das 

trajetórias epistêmica e cognitiva e o emprego da ‘negociação de significados’ como 

noção chave para a gestão das trajetórias didáticas” (GODINO; BATANERO; FONT, 

2008, p. 11). A abordagem desenvolvida pelo EOS, enfatiza, particularmente, 

ferramentas teóricas que permitem analisar a cognição matemática. Nessa perspectiva, 

de forma geral, esse enfoque se baseia nas noções de problema matemático, prática 

matemática, instituição, objeto matemático, função semiótica e as dualidades 

cognitivas (pessoa – instituição; unitário – sistêmico; ostensivo – não ostensivo; 

extensivo – intensivo; expressão – conteúdo). (GODINO, 2012)  

A construção deste enfoque se deu em três fases: a primeira fase (entre 1993 e 

1998) se refere às noções básicas para análises epistêmicas e cognitivas dos sistemas de 

práticas23 de um sujeito em situações-problemas; a segunda fase (entre 1998 a 2005) se 

interessou pela elaboração da ontologia e da semiótica voltadas às atividades 

matemáticas, bem como, processos de comunicação/interpretação dos sistemas de 

signos matemáticos da interação didática. Este interesse aparece devido à necessidade 

de que o problema epistêmico-cognitivo deve estar conectado ao ontológico; a terceira 

etapa (em 2006) propôs modelos teóricos da didática da matemática sobre a instrução 

matemática. (GUSMÃO, 2006; GODINO, 2012) 

Trata-se de enfoque pragmático, semiótico e antropológico, já que explica os 

fenômenos que produzem os processos de ensino-aprendizagem de matemática. É 

pragmático quando propõe significados aos objetos matemáticos, isto é, busca-se a 

construção de significados; é antropológico quando as matemáticas são consideradas 

como produtos da construção humana em diferentes instituições; é semiótico quando 

atribui papel central aos recursos expressivos utilizados numa atividade matemática. 

(GUSMÃO, 2006) 

O termo ontossemiótico, pode ser explicado pela junção das palavras ontologia 

e semiótica. As funções semióticas e a ontologia matemática associadas, contemplam 

 
23 Sistemas de práticas, também conhecidos como praxeologias, são descritos em termos de tarefas 
específicas daquele objeto, das técnicas que permitem resolvê-las e através dos discursos que servem 
para explicar e justificar as técnicas (HENRIQUES, 2019, p. 50-51) 
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a natureza essencialmente relacionada à matemática e generalizam, de maneira 

radical, a noção de representação. O EOS tem como ponto de partida, 

 
A formulação de uma ontologia dos objetos matemáticos que 
contemple o triplo aspecto da Matemática como atividade de resolução 
de problemas, socialmente compartilhada, como linguagem simbólica 
e sistema conceitual logicamente organizado, além de considerar a 
dimensão cognitiva individual. Tomando como noção primitiva a de 
situação-problemática, definem-se os conceitos de prática, objeto 
(pessoal e institucional) e significado, com a finalidade de tornar 
evidente e operativo, por um lado, o triplo caráter da Matemática [...], 
e por outro lado, a gênese pessoal e institucional do conhecimento 

matemático. (GODINO; BATANERO; FONT, 2008, p. 11) 

 

  Considera-se a situação-problema como elemento chave na análise 

configurativa da construção do conhecimento matemático. Esse elemento pode ser 

visto como uma determinada atividade.  

Nessa perspectiva, o EOS propõe, como objeto básico para as análises, os 

sistemas de práticas manifestados por um sujeito numa situação-problema. O 

resultado de um sistema de práticas pode ser dividido em registros semióticos, por 

meio de expressões orais e escritas. Daí a importância da representação semiótica, por 

abranger diversos significados referentes ao objeto analisado. (GUSMÃO, 2006)  

De acordo com Gusmão (2006, p. 27, tradução nossa)24, “uma das finalidades do 

EOS é proporcionar critérios para elaboração de uma teoria da avaliação do 

conhecimento matemático”. O papel central do EOS está diretamente relacionado à 

prática matemática e aos jogos de linguagem articulados com outras posições teóricas 

como as perspectivas etnomatemáticas e socioculturais em Educação Matemática. 

(GODINO; BATANERO; FONT, 2008) 

Nesse contexto, os conteúdos matemáticos aproximam-se das práticas 

socioculturais, nos quais os estudantes e a comunidade se inserem. Assim, podem-se 

integrar diferentes abordagens a partir de pressupostos antropológicos e semióticos 

numa perspectiva inclusiva. Para os autores, a partir daí, podem se “formular novos 

problemas e adaptá-los a cada circunstância educativa”. (GODINO; GIACOMONE; 

BATANERO; FONT, 2017, p. 92) 

 
24 Una de las finalidades del EOS es proporcionar criterios para la elaboración de una teoría de la 
“evaluación del conocimiento matemático”. (GUSMÃO, 2006, p. 27) 
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Segundo Godino, Giacomone, Batanero e Font (2017, p. 92), este enfoque se 

constitui como uma ferramenta teórica e metodológica que possibilita desenvolver as 

competências, os conhecimentos matemáticos e a progressão na aprendizagem, sendo, 

uma das competências que cabe ao professor de matemática conhecer e realizar 

práticas matemáticas necessárias para resolver os problemas.   

Entre as ferramentas teóricas do EOS, está a configuração epistêmico-cognitiva 

composta pelos seguintes elementos 25 : situações, linguagens, procedimentos, 

concepções, proposições e argumentações, que auxiliam e permitem uma análise 

minuciosa dos objetos matemáticos, a caracterização de sua complexidade 

ontossemiótica e a explicação das aprendizagens (GODINO, 2012). Para esse autor, 

essa configuração permite uma análise mais estreita da aprendizagem matemática.  

A prática matemática foi uma das primeiras noções definida pelo EOS. Sua 

efetividade se dá pelo compartilhamento de conhecimentos e de seus significados por 

diferentes pessoas ao longo do tempo em diversas situações-problemas (GUSMÃO, 

2006). Em se tratando da matemática, prática é “toda atuação ou expressão (verbal, 

gráfica, etc) realizada por alguém para resolver problemas matemáticos, comunicar a 

outros a solução obtida, validá-la ou generalizá-la a outros contextos e problemas”. 

(GODINO; BATANERO, 1994, p. 334 apud GODINO; BATANERO; FONT, 2008, p. 11) 

Nessa perspectiva, o EOS proporciona a análise de sistemas de práticas 

manifestados por um sujeito diante da resolução de um problema, com papel central 

na linguagem, decorrentes dos processos de comunicação e interpretação.  

Destacam-se dois objetos referentes às práticas matemáticas: os objetos 

ostensivos (símbolos, gráficos etc) e não ostensivos (conceitos, proposições etc) que se 

evoca ao fazer matemática e que são representados em forma textual, oral, gráfica e, 

inclusive, gestual. (GODINO; BATANERO; FONT, 2008)  

Esses objetos (ostensivos e não ostensivos) são explicados e definidos por 

Henriques (2019). Para esse autor, os objetos ostensivos são todos os objetos que têm 

uma natureza sensível, certa materialidade e que, com efeito, permite ao sujeito 

humano aprender aspectos de uma realidade perceptível, já os objetos não-ostensivos 

são objetos que, como as ideias, as intensões ou os conceitos, existem 

 
25 Esses elementos também são conhecidos como entidades (GODINO, 2012). Opta-se por elementos. 
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institucionalmente sem, no entanto, poderem ser vistos, ditos, entendidos, percebidos 

ou mostrados por si. Estes só podem ser evocados ou invocados a partir da 

manipulação adequada de objetos ostensivos associados. (HENRIQUES, 2019, p. 65) 

O objeto pode ser descrito como a noção de um sistema de prática mediante às 

representações semióticas. Segundo Godino (2012), essa descrição e relação é vista de 

forma individual quando o autor afirma que:  

 

Os conhecimentos de um sujeito individual sobre um objeto podem 
descrever de maneira geral, com a noção de sistemas de práticas 
pessoais, que se concretiza mediante as funções semióticas que o 
sujeito pode estabelecer em que o objeto se põe no jogo como expressão 
ou conteúdo (significante, significado). (GODINO, 2012, p. 56, 
tradução nossa)26 

 
A partir disso, pode-se notar que as funções semióticas agem diretamente com 

os conhecimentos de um sujeito em sua própria prática matemática, dita como 

sistemas de práticas pessoais. Trata-se de um modelo integrador, que permite a 

descrição de objetos. 

Os processos comunicativos, principalmente, os jogos linguísticos são 

fundamentais nos processos de negociação de significados. O EOS atribui um papel 

central à linguagem e aos processos interpretativos e comunicativos.  Daí, quando os 

conhecimentos se tornam válidos de alguma maneira, esses tornam significantes em 

tais práticas.  

Outro conceito importante neste marco se refere aos objetos matemáticos. 

Compreende-se esses objetos no sentido amplo. Godino, Batanero e Font (2008, p. 19) 

ressaltam que: 

 
Objetos matemáticos não equivalem apenas a conceitos, mas a 
qualquer entidade ou coisa à qual nos referimos, ou da qual falamos, 
seja real, imaginária ou de qualquer outro tipo, que intervém de 
alguma maneira na atividade matemática. Nesse sentido, significados 
não são somente “os sistemas de práticas”, mas o conteúdo de 
qualquer função semiótica. Com esse uso ampliado de “objeto” e 
significado torna-se necessário, em cada circunstância, especificar o 

 
26 Los conocimientos de um sujeto individual sobre un objeto O se pueden describir de manera global, 
con la noción de “sistemas de prácticas personales”, que queda concretada mediante la trama de 
funciones semióticas que el sujeto puede establecer em las que O se pone en juego como expresión o 
contenido (significante, significado). (GODINO, 2012, p. 56) 
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tipo de objeto ou de significado referido para que a comunicação possa 
ser efetiva.  

 

Assim, entende-se que o objeto matemático é tudo e qualquer entidade que se 

usa e se lida durante a atividade matemática. Também Henriques (2019, p. 50), ressalta 

que os objetos matemáticos se tratam de “entidades que emergem de sistemas de 

práticas que existem em dadas instituições”. Segundo esse autor, o tratamento dos 

objetos matemáticos depende das possibilidades de suas representações27.  

O termo objeto matemático inicialmente era concebido como conceito 

matemático, porém foi ampliado e hoje não se restringe apenas a ele. Considera-se o 

objeto matemático como qualquer entidade ou coisa que se fala ou se menciona, seja 

real ou imaginária ou de outras naturezas que intervêm numa atividade matemática. 

Os objetos matemáticos aparecem com o propósito de descrever as atividades 28  e 

práticas matemáticas. (GUSMÃO, 2006) 

Os objetos matemáticos são abordados na perspectiva semiótica. Segundo 

Henriques (2019 p. 69), “os objetos matemáticos não devem jamais serem confundidos 

com suas representações”. Para esse autor, essa distinção se torna um ponto estratégico 

na compreensão da matemática. As funções semióticas são fundamentais, pois 

permitem: 

 
Um refinamento da análise do significado em termos de práticas. As 
funções semióticas correspondem a um instrumento relacional que 
facilita o estudo conjunto da manipulação de ostensivos matemáticos 
e do pensamento que a acompanha, característico das práticas 
matemáticas. (GODINO; BATANERO; FONT, 2008, p. 15)  

  
Daí mais uma importância das funções semióticas no EOS. Compreende-se que 

essas funções estão diretamente articuladas com os objetos ostensivos. Certamente a 

característica em interpretar e compreender fenômenos sofrem influências semióticas 

nas suas representações, bem como, em seus significados.  

 
27 Representações se refere ao registro de representação, que por sua vez “é um sistema semiótico 
dotado de signos que permitem identificar uma representação de um objeto de saber”. (HENRIQUES, 
2019, p. 72) 
28 Entende-se como atividade matemática um conjunto de práticas que envolvem objetos matemáticos 
referentes às formas conceituais de atividade reflexiva cultural, histórica e social. (GUSMÃO, 2006) 
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 De acordo com Henriques (2019), a representação semiótica é a exposição de 

uma ideia ou de um objeto do saber, construída a partir da mobilização de sinais. A 

sua significação é dada por dois lados: pela sua forma no sistema semiótico e pela 

referência do objeto representado. Esse autor exemplifica como representações 

semióticas, um enunciado em língua materna, fórmulas algébricas, gráficos de 

funções, figuras geométricas, dentre outros. Segundo ele, as representações semióticas 

são atribuídas a diferentes registros, de diferentes signos29.  

Neste estudo, entende-se que a prática matemática está ligada diretamente a 

uma determinada situação-problema, manifestadas por um sujeito em relação a um 

objeto matemático, que é compreendido a partir de suas relações semióticas e 

ontológicas, que estabelecem sentidos aos significados. 

A seguir, apresenta-se os conceitos teóricos de objetos e significados, os quais 

são essenciais neste estudo.  

 
 

2.2 - Objetos e Significados Pessoais e Institucionais  
 

Para falar de objeto institucional, remete-se a Gusmão (2006, p. 20, tradução 

nossa) 30, quando ressalta que Objeto Institucional O
I
 (onde “O” significa objeto e “i” 

instituição) é um “emergente dos sistemas de práticas sociais associadas a um campo 

de problemas, isto é, um emergente de Sistemas de Práticas Institucionais P
I
(C) (onde 

“P” significa sistemas de práticas, “C” significa práticas compartilhadas e “i” significa 

instituição). Os elementos desse sistema são os indicadores empíricos de objeto 

institucional”.  

O objeto institucional é aquele que apresenta um ente abstrato por meio de 

sistemas de práticas compartilhadas que, podem variar ou não, na resolução de 

problemas matemáticos. Em se tratando de uma instituição matemática, o objeto 

 
29 O signo pode ser compreendido como um sinal mobilizado por um sujeito capaz de permitir-lhe 
identificar um sistema ou registro de representação semiótica, tal como as regras linguísticas, 
propriedades, figuras. (HENRIQUES, 2019) 
30 Es un emergente del sistema de prácticas sociales asociadas a un campo de problemas, esto es, un 
emergente de P

I
(C). Los elementos de este sistema son los indicadores empíricos de O

I 
. (GUSMÃO, 

2006, p. 20) 
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institucional é denominado objeto matemático, como os conceitos, proposições e 

teorias. (GUSMÃO, 2006)  

Define-se objeto pessoal de acordo com Gusmão (2006, p. 21, tradução nossa)31, 

Objeto Pessoal O
p
 (onde “O” significa objeto e “p” pessoa) é um “emergente dos 

sistemas de práticas pessoais significativas associadas a um campo de problemas, isto 

é, um emergente de sistemas de práticas pessoais P
p
(C)” (onde “P” significa sistemas, 

“C” significa práticas e “p” significa pessoa).  Segundo essa autora, o objeto pessoal é 

aquele subjetivo de cada sujeito devido ao significado dos sistemas de práticas que 

executam, a partir de suas próprias experiências e aprendizagens. 

Os objetos matemáticos são dependentes dos significados que possuem nas 

práticas matemáticas. A seguir, são discutidos os significados dos objetos pessoais e 

institucionais, mas antes aborda-se, de forma sintetizada, sobre os significados e 

correlatos.   

Segundo Godino, Batanero e Font (2008, p. 27), “o investigador deve começar 

pela reunião de uma proposta adequada de contextos [...], permitindo que o 

significado ou os significados emerjam dos próprios contextos”. Nessa perspectiva, 

pensa-se que os significados podem estar relacionados à manifestação cultural das 

práticas, linguagens e comportamentos dos sujeitos.  

No EOS, dois conceitos são fundamentais: o significado e o sentido. Há 

distinção entre esses termos. Tratando de objeto matemático, o significado é o 

conteúdo representado pela função semiótica e o sentido pode ser interpretado como 

um significado parcial devido ao seu contexto (GODINO; BATANERO; FONT, 2008; 

GODINO, 2012). Dessa forma, pode-se compreender que o sentido é dependente do 

significado. Nessa perspectiva, Godino, Batanero e Font (2008, p. 29) afirmam que: 

 
O significado de um objeto matemático, entendido como conjunto de 
práticas, pode ser decomposto em diferentes classes de práticas mais 
específicas que são utilizadas num determinado contexto (que ativará 
uma determinada configuração). Cada contexto ajuda a produzir 
sentido (permite gerar um subconjunto de práticas), entretanto, não 
gera todos os sentidos.  

 
31  Es un emergente del sistema de prácticas personales significativas asociadas a un campo de 
problemas, esto es, un emergente de P

I
(C). (GUSMÃO, 2006, p. 20) 
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O significado de um objeto é constituído do sentido que esse possui diante de 

sistemas de práticas e ainda, depende do contexto, o qual se pode produzir um sentido 

ou vários (GUSMÃO, 2006). Nessa perspectiva, os significados podem ser ampliados 

devido às novas práticas em resolver problemas matemáticos. Muitas vezes, esse 

processo se dá pelas experiências.  

Os significados dos objetos matemáticos dependem da ação do sujeito sobre os 

próprios objetos. Do ponto de vista pragmático, o significado pessoal é o sistema de 

práticas que uma pessoa realiza e o significado institucional é o sistema de práticas 

compartilhado no âmbito de uma instituição. (GUSMÃO, 2006; GODINO; 

BATANERO; FONT, 2008)  

Compartilha-se de Gusmão (2006, p. 22, tradução nossa)32 , a definição de 

significado de um objeto institucional como “o sistema de práticas institucionais 

associadas ao campo de problemas das quais emerge o objeto institucional em um 

momento dado. Trata-se de um construto relativo à instituição e dependente 

estocasticamente 33 do tempo”.  Já a definição de significado de um objeto pessoal, 

segundo essa autora (2006, p. 23, tradução nossa)34, é dada como: 

 
O sistema de práticas pessoais de uma pessoa p para resolver o campo 
de problemas do qual emerge o objeto pessoal 𝐎𝐩 em um momento 

dado. Depende, por tanto, do sujeito e do tempo estocasticamente. De 
um modo simbólico, S(𝐎𝐩) = 𝐏𝐩(C). (onde “S” significa significado, O 

significa objeto, “p” significa pessoa, “P” significa sistemas e “C” 
significa práticas) 
 

Em outras palavras, compreende-se que o significado de um objeto pessoal é 

dado quando um sujeito resolve problemas ao longo da vida, da sua própria forma 

cognitiva de lidar com uma situação, isto é, quando um sujeito se utiliza de 

 
32 Es el sistema de prácticas institucionales associadas al campo de problemas de las que emerge el 𝐎𝐈

  
en un momento dado. Se trata de um construto relativo a la institución y dependiente estocasticamente 
del tiempo. Simbólicamente, para um tiempo t y uma institución I: S(𝐎𝐈) = 𝐏𝐈(C). (GUSMÃO, 2006, p. 
22)  
33 A estocástica se refere a estatística da incerteza, do azar. Quando a gente fala do tempo, por exemplo, 
a gente está falando de uma coisa incerta, assim, não se pode definir o tempo como algo rígido. 

(GUSMÃO, 2006) 
34 Es el sistema de prácticas personales de una persona p para resolver el campo de problemas del que 
emerge el objeto 𝐎𝐩 en un momento dado. Depende, por tanto, del sujeto y del tiempo estocasticamente. 

De um modo simbólico, S(𝐎𝐩) = 𝐏𝐩(C). (GUSMÃO, 2006, p. 23) 
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observações ou de suas experiências vividas para resolver um problema, assim, uma 

prática cotidiana, como o caso da profissão de pedreiro.  

Outro tipo de conhecimento é o institucional. Diz-se que o conhecimento 

institucional é atributo da instituição matemática. Por exemplo: o conhecimento 

desenvolvido pelo professor em sala de aula é institucional e se refere à instituição 

escolar; a formalidade contida no livro didático pode ser tomada como conhecimento 

institucional, isto é, os conhecimentos institucionais se referem ao conhecimento 

formalizado da matemática. Assim, os conhecimentos institucionais são atribuídos 

pelos sentidos dos significados institucionais. Ressalta-se que os conhecimentos 

práticos, ditos pessoais, podem coincidir com os conhecimentos institucionais ou vice-

versa. Quando isso acontece, os conhecimentos apresentam um estado epistêmico e 

não há conflitos de ordem semiótica entre eles.  

Neste estudo, entende-se que os significados são atribuídos de acordo com as 

compreensões e sentidos esses que possuem em relação aos objetos matemáticos, ou 

seja, não é possível estabelecer significado(s) sem determinar o objeto em investigação.  

Em consequência disto, os conhecimentos: pessoais e institucionais são diretamente 

ligados aos tipos de significados que um sujeito compreende de determinado objeto.  

 Dentre as várias ferramentas teórico-metodológicas abordadas no EOS, 

apresenta-se a seguir, aquela que tende ser a mais adequada para este trabalho. 

 

 
2.3 - Configuração Cognitiva e Epistêmica  
 

O EOS propõe uma ferramenta teórica que possibilita explicar a realização das 

práticas matemáticas e a emergência de objetos matemáticos (GUSMÃO; 

CARAJIVILLE; FONT; GODINO, 2011). O hexágono35 a seguir ilustra os elementos 

primários que constituem a configuração cognitiva: 

 
35 O Hexágono representa o Modelo de Objetos Matemáticos Primários (GUSMÃO, 2006; GODINO; 
BATANERO; FONT, 2008). Também representa uma parte do modelo ontossemiótico dos 
conhecimentos matemáticos (GODINO; BATANERO; FONT, 2008, p. 18).  



 
 

61 

Figura 1. Ferramentas Teóricas do EOS. 

 
 

Fonte: Godino, Batanero e Font (2008, p. 18)  
 

 
Três desses elementos são considerados fundamentais: situações-problemas, 

linguagem e os argumentos, já que, estes, são independentes. Segundo os autores, as 

situações-problemas são a origem ou a razão de ser da atividade e responsáveis pela 

promoção e contextualização da atividade matemática; a linguagem tem sua 

importância por representar as demais entidades e serve de instrumento para a ação; 

e os argumentos justificam os procedimentos e proposições que relacionam os 

conceitos entre si (GUSMÃO, 2006; GODINO; BATANERO; FONT, 2008). Os 

conceitos, proposições e argumentações são entidades que desenvolvem um papel 

normativo e regulativo na matemática e são consideradas como os componentes 

teóricos ou discursivos. (GUSMÃO, 2006) 

Todos os elementos (linguagem, situações, conceitos, proposições, 

procedimentos e argumentos) constituintes do hexágono da configuração cognitiva 

são considerados componentes que podem auxiliar na compreensão de uma prática, 

tanto na perspectiva pessoal, quanto institucional (GUSMÃO, 2006). São necessários 
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para a realização e evolução de uma prática matemática. A configuração pode ser 

cognitiva quando se trata de objetos matemáticos pessoais e pode ser epistêmica, 

quando se trata de objetos matemáticos institucionais.  

Especificamente, os seis elementos que formam a configuração primária ou 

elementos primários que emergem das práticas matemáticas podem ser definidos da 

seguinte maneira. A saber: a) Situações-problemas que são as tarefas que representam 

a atividade matemática, isto é, as aplicações extramatemáticas, os exercícios, os 

problemas, dentre outros; b) Linguagem que podem descrever os objetos matemáticos 

de formas diversas, como  por exemplo, por meio da escrita ou recursos gráficos, isto 

significa que, os termos, as expressões, as notações, os gráficos, dentre outros, podem 

ser descritos, em seus diversos registros; c) Conceitos que são introduzidos mediante 

definições ou descrições, ou seja, podem ser os entes, grandezas, dados, dentre outros, 

como exemplos, podem ser as retas, os pontos, os números, médias e funções. Os 

conceitos matemáticos são dados pela relação do sujeito com as situações e os seus 

significados; d) Proposições que são os enunciados sobre conceitos, isto é, as 

propriedades, os teoremas, os corolários, os lemas, etc; e) Procedimentos que são 

utilizados pelos sujeitos no decorrer das tarefas matemáticas, como exemplos: os 

algoritmos, operações, técnicas de cálculo, dentre outras formas de resolver as 

situações ou tarefas; e f) Argumentos que são os enunciados usados para validar ou 

explicar as proposições e procedimentos. Eles podem ser dedutivos ou de outro tipo. 

(GUSMÃO, 2006; GODINO; FONT; GUSMÃO, 2012)  

Esses elementos têm funções essenciais que, podem ajudar na compreensão 

cognitiva diante de uma situação problema. A configuração36 a seguir corresponde a 

um modelo, que também pode ser visto como um recurso didático utilizado para 

organizar, interpretar e compreender conhecimentos matemáticos.  Trata-se de uma 

ferramenta teórica e metodológica que proporciona compreender os processos de 

ensino e aprendizagem da matemática. A seguir a configuração (também chamada de 

esquema) desses elementos: 

 

 
36 Essa configuração acima é utilizada no capítulo 4, a qual foi fundamental nas análises cognitivas de 
um pedreiro. 



 
 

63 

Figura 2. Componentes e relações de uma configuração epistémica do EOS. 

 

Fonte: (FONT; GODINO, 2006, p. 73)  

 

Para avaliar os conhecimentos (institucionais e pessoais) o EOS constrói uma 

ferramenta chamada configuração epistêmica, de referência, que nos informa sobre a 

“anatomia de um texto matemático” (FONT; GODINO, 2006) e serve de modelo de 

valoração de resoluções pessoais.  

Finaliza-se este capítulo, ressaltando que, o progresso de estudos relacionados 

ao EOS está em desenvolvimento, e eles exigem contrastar as ferramentas teóricas, em 

especial, ligadas e usadas em analisar os fenômenos cognitivos, entretanto, é possível 

elaborar novas ferramentas que proporcionem realizar o trabalho de maneira mais 

eficaz. Assim, considera-se que o EOS não está consolidado, mas que vem se 

consolidando como uma rica ferramenta teórica que abrange diversos critérios com 

foco na Educação Matemática.  

No próximo capítulo, apresenta-se os aspectos metodológicos desta pesquisa, 

os quais ajudaram na produção dos dados. Assim, analisando o papel da cognição, na 

aprendizagem matemática.  
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CAPÍTULO 3   
PERSPECTIVAS METODOLÓGICAS 

 
Não se põe em questão o objeto da pesquisa e seus condicionamentos 
ideológicos, sociais e políticos, ou seus métodos e instrumentos, mas, 
sobretudo, suas finalidades e a consciência científica e social do próprio 
pesquisador. (CHIZZOTTI, 2014, p. 12) 

 

Este capítulo apresenta as perspectivas metodológicas desta pesquisa e foi 

dividido em três seções: na primeira seção, apresenta-se o tipo de abordagem desta 

pesquisa, de natureza qualitativa, bem como, as justificativas desta por essa escolha; 

na segunda seção, apresenta-se os instrumentos, que foram utilizados na produção de 

dados; e na terceira, apresenta-se o participante e o contexto deste estudo, assim, 

apresentando diversos aspectos históricos, sociais, dentre outros. É importante 

esclarecer que a investigação aqui apresentada, visou, sobretudo, a análise de aspectos 

ligados aos processos cognitivos de um operário da construção civil e, sendo assim, 

esta pesquisa foi organizada metodologicamente optando por todos os seus elementos 

de maneira coerente com a natureza desses processos.  

 
 

3.1 - Pesquisa qualitativa 

 

Nesta pesquisa, as atenções se voltaram ao contexto social, cultural e político, 

do participante. Considerando a cognição como objeto de estudo, optou-se por uma 

investigação qualitativa37. Assim, procura-se compreender o fenômeno investigado, os 

significados e os sentidos atribuídos aos aspectos cotidianos do participante. Com o 

uso dessa metodologia, houve contato direto com o ambiente que se investigou. 

Assim, foram observadas as próprias construções realizadas pelo partícipe, o que foi 

fundamental para colher os dados de forma aprofundada.  

Esse tipo de pesquisa (qualitativa) proporcionou obter dados descritivos. 

Assim, enfatizou-se mais os processos do que o produto, preocupando-se em retratar 

a perspectiva do participante (LUDKE; ANDRÉ, 2017). De forma detalhada, essa 

 
37  Também chamada de naturalística. (LUDKE; ANDRÉ, 2017). O termo naturalística refere-se ao 
pesquisador que partilha in loco do ambiente natural, onde as pessoas vivem e dão sentido aos seus 
atos. (CHIZZOTTI, 2014) 
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metodologia possibilitou a compreensão diante das explicações de um pedreiro, 

quanto às suas realizações construídas e simulações de construções (em alguns casos), 

fazendo-lhe sempre questionamentos sobre a sua prática: como se faz(ia), e o que 

conhecia.  

Nessa perspectiva, como nas orientações gerais para as pesquisas qualitativas, 

foi interpretado o sentido dos eventos a partir dos significados que o participante 

atribuía ao que falava ou ao que fazia. Considerando esta pesquisa, numa perspectiva 

sociocultural, a abordagem qualitativa contribuiu na produção de conhecimentos, 

uma vez que não possui padrões únicos e, por admitir que a realidade é fluente, pois 

os processos investigativos dependem das concepções, dos objetivos e dos valores 

destes pesquisadores, buscando sustentar e sistematizar as investigações presentes, 

referentes às questões-problemas oriundas de determinadas inquietações deste 

estudo.  (CHIZZOTTI, 2014) 

Caracterizada como multimetodológica (ALVES-MAZZOTTI, 2000), a pesquisa 

qualitativa possibilita diversos procedimentos e instrumentos para a produção dos 

dados. A seguir, explica-se o processo da produção dos dados desta pesquisa. 

 
 

3.2 - Produção de dados 
 

Nesta seção, apresenta-se os instrumentos utilizados e discute-se os 

procedimentos utilizados em cada um desses instrumentos. Assim, pode-se entender 

os elementos necessários que constituíram, de forma complementar, a base da análise 

deste estudo.   

Foram utilizados das técnicas da observação participante e de entrevistas 

semiestruturadas. Em ambos foram utilizados os seguintes instrumentos: um roteiro 

de perguntas para as entrevistas, gravador, filmadora e notas de campo. Esse conjunto 

de instrumentos atendeu aos propósitos desta pesquisa.  

Em se tratando da entrevista, de acordo com Ludke e André (2017), é uma 

técnica essencial na abordagem qualitativa. Essa técnica permitiu um contato com mais 

proximidade entre o pesquisador e o participante deste estudo, assim, buscando 

entender os seus processos cognitivos acerca de suas práticas em seu labor. Utilizou-

se as entrevistas “para recolher os dados descritivos na linguagem do próprio sujeito” 
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(BOGDAN; BIKLEN, 1999, p. 134). Nessa perspectiva, a entrevista permitiu 

desenvolver compreensões sobre as maneiras do saber-fazer do participante, e como 

esse, interpreta alguns aspectos do mundo. (BOGDAN; BIKLEN, 1999)  

A entrevista também permitiu “correções, esclarecimentos e adaptações que a 

tornam sobremaneira eficaz na obtenção das informações desejadas" (LUDKE; 

ANDRÉ, 2017, p. 40). Uma das vantagens das entrevistas é a possibilidade da sua 

utilização com pessoas de pouca instrução (escolarização) que, por sua vez, possuem 

dificuldades na linguagem escrita (FIORENTINI; LORENZATO, 2012). Nessa 

perspectiva, o uso de entrevistas foi útil e vantajoso, pois considera-se que emergiram 

uma gama maior de conhecimentos produzidos à medida que se conheceu os aspectos 

do perfil do participante. Assim, a entrevista nada mais foi, do que uma conversa 

espontânea e descontraída, considerando às situações que o participante conhece, 

questionando, de forma aberta, os seus próprios métodos (BOGDAN; BIKLEN, 1999). 

A intenção disto, foi deixar o participante explicar a vontade as suas compreensões 

práticas, que eram manifestadas em seu trabalho.  

Optou-se pela entrevista semiestruturada, por ela possibilitar e permitir 

flexibilidade e adaptações quando necessárias no decorrer de sua realização (LUDKE; 

ANDRÉ, 2017). Antes da aplicação do roteiro de entrevistas, foi esclarecido ao 

participante entrevistado que seus dados pessoais (inclusive o uso de suas imagens) 

seriam mantidos em sigilo e que o mesmo poderia abandonar a qualquer momento, se 

assim desejasse. Tomou-se todos os cuidados, os quais constam no Termo de 

Consentimento livre e Esclarecido (TCLE)38. As entrevistas foram fundamentais na 

produção dos dados e foram modificadas e/ou acrescentadas à medida que 

apareceram novas inquietações e/ou dúvidas durante a realização desse 

procedimento. Considerando o caráter flexível das entrevistas semiestruturadas, foi 

possível mudar a ordem das perguntas e formular questões não previstas inicialmente. 

(FIORENTINI; LORENZATO, 2012) 

A entrevista, além de permitir uma obtenção direta e imediata dos dados, serviu 

também para aprofundar o estudo, completando com outras técnicas como a 

observação participante (BOGDAN; BIKLEN, 1999; FIORENTINI; LORENZATO, 

 
38 O TCLE é o documento que garante ao participante da pesquisa o respeito aos seus direitos. 
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2012). Na medida em que se entrevistou o participante deste estudo, percebeu-se que 

também era necessário também acompanhar e entender algumas das experiências 

diárias, tentando aprender e compreender à sua visão de mundo, isto é, o significado 

que ele atribuía à sua realidade e às suas próprias ações (LUDKE; ANDRÉ, 2017). Essa 

observação foi essencial para verificar a ocorrência do fenômeno estudado, mas teve 

um planejamento cuidadoso, o rigor do observador e, principalmente, foi realizada, de 

forma, controlada e sistemática.  

Este tipo de observação escolhida e utilizada (de participante) 39 ajudou 

responder algumas das inquietações desta pesquisa, pois essa modalidade “não oculta 

totalmente suas atividades, mas revela apenas parte do que se pretende” (LUDKE; 

ANDRÉ, 2017, p. 33), ou seja, parte do pressuposto que se disser tudo que se pretende 

ao participante observado, pode haver interferência em toda a pesquisa. Claro, 

tomando todos os cuidados declarados no TCLE, evitando assim, problemas de 

natureza ética. A ideia desse uso, foi de uma estratégia que não envolveu somente a 

observação direta, permitindo usar também, todo o conjunto de técnicas, assim 

complementando-as. (FIORENTINI; LORENZATO, 2012) 

Compreende-se que a observação participante pode ser entendida como aquela 

em que “o investigador introduz-se no mundo das pessoas que pretende estudar, tenta 

conhecê-las, dar-se a conhecer e ganhar a sua confiança, elaborando um registro escrito 

e sistemático de tudo aquilo que ouve e observa” (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 16). 

Assim, por meio desse tipo de observação, amplia-se os entendimentos, compreensões 

e reflexões, através de simulações de determinadas construções, em que, foi possível 

conhecer, entender e compreender os sistemas de práticas, não somente matemáticas, 

mas também sociocultural e econômica. As imagens obtidas durante essas simulações, 

foram recursos complementares neste estudo, mas, sem dúvidas, essenciais na 

produção e análise dos dados.  

Com respeito aos instrumentos utilizados, destaca-se as gravações (áudio e 

vídeo), que auxiliou nas interpretações diante dos conhecimentos do partícipe 

(BOGDAN; BIKLEN, 1994), possibilitando a articulação das informações associadas. 

 
39 Esse método de observação é denominado por participante como observador. (LUDKE; ANDRÉ, 
2017) 
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As gravações serviram como suporte para a segurança dos dados.  Devido à grande 

quantidade de informação e o alto volume de dados, as gravações foram fundamentais 

para a transcrição e descrição ricas dos dados. Nessa perspectiva, utilizar gravações 

(áudios e vídeos) possibilitou registros detalhados dos dados e a revisão das 

entrevistas sempre que houve a necessidade. (POWER, 2015) 

As gravações apareceram de forma consistente e precisa. Com elas, foi possível 

assistir aos vídeos quantas vezes fossem necessárias. Isto potencializou o processo 

interpretativo dos dados, pois permitiu a análise do vídeo em múltiplas visões e sob 

múltiplos pontos de vista. Destaca-se também que, por meio das gravações foram 

registrados os momentos de silêncio, gestos ou expressões, quando se falava ou 

quando se reconstruiu o seu discurso com base em suas experiências vividas na 

hipótese de conhecimento construído com o outro. (POWER, 2015) 

Outro instrumento utilizado foram as notas de campo. Essas foram 

fundamentais para as observações que foram realizadas, constituindo-se como um 

suplemento na produção dos dados (BOGDAN; BIKLEN, 1994). Segundo esses 

autores, as notas podem originar em cada estudo um diário pessoal que podem 

auxiliar o investigador no desenvolvimento da produção dos dados de forma 

consciente.   

Bogdan e Biklen (1994, p. 150) afirmam que a nota de campo é “o relato escrito 

daquilo que o investigador ouve, vê, experiencia e pensa, no decurso da recolha e 

reflexão sobre os dados de um estudo qualitativo”. Neste trabalho, as notas serviram 

para registrar e descrever informações e reflexões essenciais que não foram coletadas 

nas falas dos entrevistados e nem na captação das imagens durante investigação. Dito 

de outra forma, elas auxiliaram no registro do que se observou. As descrições 

ajudaram a introduzir, complementar e analisar as recorrências das experiências e 

justificativas/explicações dos modos de resolver as situações-problemas da 

construção civil, dentre outros.   

As notas de campo, de forma geral, tiveram papel fundamental em duas 

perspectivas: a primeira diz respeito à descrição das atividades (incluindo os gestos e 

diálogos entre o operário, e os procedimentos das tarefas laborais), ao ambiente e 

dinâmica das práticas na construção civil e ao próprio comportamento do pesquisador 



 
 

70 

em lócus; e a segunda perspectiva se trata da interpretação, por meio da qual, buscou-

se olhar o ambiente como espaços socioculturais por meio da participação com suas 

experiências, sentimentos, relações interpessoais, dentre outros. Sendo assim, buscou-

se a todo o momento equilibrar essas duas perspectivas. (FIORENTINI; LORENZATO, 

2012) 

Seguindo as recomendações de Fiorentini e Lorenzato (2012) cada registro foi 

feito, iniciando com as indicações do dia, do horário, do local observado e do período 

de duração. No decorrer das descrições e/ou anotações foi deixado sempre que 

possível, uma margem para codificação e/ou comentários e reflexões. Conforme esses 

autores ressaltam, as notas de campo podem até ser limitadas devido ao alto grau de 

subjetividade, mas para evitar isto, tomaram-se todos os cuidados, fazendo sempre 

anotações complementares necessárias. 

Em síntese, na realização das entrevistas foi utilizado um único roteiro e, estas 

aconteceram em 8 encontros. Cada encontro teve em média 3h30mim. Utilizou-se 

como instrumentos o celular para gravação dos áudios e fotos e, notas de campo para 

registrar informações muitas vezes não captadas pelos áudios, por exemplo, os 

momentos em que o participante se emocionou ao falar de sua experiência, dentre 

outros aspectos relevantes.  

Finaliza-se esta seção, ressaltando que, a abordagem e as técnicas utilizadas 

levaram em conta o perfil do participante. A seguir, apresenta-se o participante e o 

contexto do estudo. 

 
 
3.3 - Participante e contexto do estudo  
 

Contou-se com a participação de um operário, trabalhador que atuou na 

construção civil como sujeito desta pesquisa. A escolha do participante foi feita, 

especificamente, pela apresentação do nível de escolarização, sendo esse com pouca 

escolarização.  Outro critério de escolha foi o fato de o entrevistado residir na região 
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de atuação do pesquisador, isto é, na Região do Baixo Sul da Bahia. O participante foi 

o sr Cássio 40. 

Após aprovação da pesquisa sob o número 3.239.217 pelo Conselho de Ética, 

iniciou-se o contato o participante para explicitar os objetivos da pesquisa e fazer a 

leitura dos termos constantes no TCLE relativas as informações de riscos e preservação 

da identidade, deixando-lhe claro a liberdade de desistir da pesquisa a qualquer 

momento, sendo-lhe assegurado o direito de não ser utilizado seus dados e/ou 

produções durante toda a pesquisa em possíveis publicações fruto da mesma. 

 Após aceito participar foram realizadas as entrevistas semiestruturadas; e a 

observação participante, nos casos, em que, o participante esteve simulando suas 

atividades.  

Nascido no munícipio de Cairu-BA, Cássio, ainda jovem, tornou-se pescador. 

Como sua mãe não o deixava pescar, por ser uma prática perigosa, fazia isto 

escondido, pois ele gostava de ajudar sua humilde família, e com seu tio trabalhava 

num barco pescando com redes.  

Na busca pela independência, acabou indo para o munícipio de Nilo Peçanha-

BA, cidade vizinha de Cairu, onde conseguiu o primeiro emprego, como servente de 

pedreiro, na prefeitura da cidade. Aos comandos do mestre de obra Tite (in memorian), 

Cássio começou seus primeiros passos no setor da construção civil. Depois, trabalhou 

como pedreiro na prefeitura, desde 21 anos de idade.  

No momento da entrevista, o participante da pesquisa encontrava-se 

aposentado, com mais de 60 anos de experiência na construção civil. Com seus 84 anos 

de idade, muito ativo e lúcido, aceitou com muita alegria participar da pesquisa nos 

cedendo vários momentos de entrevistas semiestruturadas. 

Segundo ele, aprendeu a arte de pedreiro, desobedecendo ao sr Tite, pois esse 

não deixava os funcionários trocarem de função durante a obra, no intuito de não 

atrasar a construção, pois tinham que cumprir o prazo de entrega em dias. Quando o 

mestre saía da construção, Cássio, rapidamente pegava a colher e tentava manuseá-la. 

 
40 A título de esclarecimento, o participante será chamado por um nome fictício, visando a preservação 
de sua identidade e o cumprimento do TCLE.  O nome fictício é uma homenagem a um dos principais 
jogadores da história do Corinthians Futebol Clube: Cássio.  A partir daí, o sr Cássio é tratado como 
simplesmente Cássio.  
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Cássio tem boas lembranças e agradece muito a seu mestre pela oportunidade de ter 

trabalhado ao lado dele. 

Cássio nos contou que se tornou um bom pedreiro e, para exercer sua função, o 

segredo estava em dominar o nível, para ele, a mais importante ferramenta na 

construção civil. Afirmou ainda que sua profissão exige muita atenção, pois o pedreiro 

é o responsável pelo processo de planejamento e construção de uma obra. Ressalta-se 

que ele estudou até a quarta série do Ensino Primário, como era denominado na época 

em que aprendeu a ler, escrever e resolver algumas operações matemáticas 

(aritmética). 

Como pedreiro, trabalhou em diversas atividades: calçamentos de ruas, 

construção de casas, praças, jardins, muros do cemitério e torres de Igreja, todas 

localizadas em Nilo Peçanha-BA e seus distritos. Construiu 6 casas, entre elas, a sua 

atual casa e o seu barraco, considerado por si como a sua segunda morada. Na sua 

primeira construção (a própria casa de Cássio), a sua esposa teve papel de servente, e 

cabia a ela os trabalhos que exigiam menos esforços físicos. Já o seu barraco foi 

construído de forma individual. Cássio ressaltou que era necessário ter um barraco, se 

referindo à segunda moradia, porque seria uma alternativa diante de eventos futuros 

como de conflitos pessoais (familiares), aumento da renda servindo de aluguel, dentre 

outros motivos.  

Ressalta-se que ambas as construções acima foram feitas com muitos sacrifícios 

e que muitas coisas não foram feitas como Cássio gostaria, devido às limitações 

financeiras e o pouco tempo que tinha para construir na ocasião. Apesar disso, ele as 

valoriza muito e se emociona sempre ao contar sobre elas.  

No próximo capítulo, de forma detalhada, apresenta-se os dados produzidos 

durante os encontros com o partícipe.  Também se discute a análise realizada à luz dos 

construtos teóricos de configurações epistêmicas, restringindo a Cássio.   
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CAPÍTULO 4  
ANÁLISE DE DADOS E APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 
É o que fazemos de uma pilha de tijolos com argamassa que faz disso 
uma “casa”; e o que sentimos, pensamos ou dizemos a respeito dela é o 
que faz dessa “casa” um “lar”. (HALL, 2016, p. 21) 

 

Como critérios de análise, foram utilizados os elementos primários da 

Configuração Epistêmica do Enfoque Ontossemiótico, que ademais são tomados como 

categorias de análise deste trabalho, ou seja: situações-problemas, linguagem, 

definições e conceitos, procedimentos, proposições e argumentos. Esses elementos 

tratam de noções teóricas e metodológicas, que favorecem a análise aprofundada e 

organizada dos pensamentos matemáticos diante de situações-problemas (GUSMÃO, 

2006). Aqui são apresentadas as configurações cognitivas do participante Cássio, 

construídas a partir de sua entrevista e observação de sua prática.  

Ressalta-se que a primeira configuração cognitiva foi usada de forma restrita, 

em relação aos estados (epistêmicos e cognitivos) do EOS, mas isso não deixa a desejar 

em nenhum momento da análise. Essa configuração buscou, especificamente, 

identificar, descrever e analisar a matemática presente ou incorporada no labor do 

pedreiro, a partir da compreensão que esse tem das funções de suas ferramentas de 

trabalho. A análise dessa configuração se torna importante, por facilitar os estudos 

posteriores (vistos nas demais configurações) relacionadas às práticas civis, com ênfase 

no processo de construção do conhecimento matemático. Também, serviu como 

requisito primordial à compreensão de alguns conceitos específicos dessa área, e 

ainda, ampliou às pretensões. Ressalta-se ainda que, a referência institucional se trata 

da construção civil, o lócus que o partícipe atuou quando profissional. 

Nesse processo, a cognição é um objeto de grande importância, pois é o processo 

de construção e desenvolvimento de conhecimentos. Percebe-se alguns fatores como 

determinantes nessa construção, como os processos comunicativos, os significados, os 

sentidos, dentre outros. Processos esses que, formulam e reformulam os 

conhecimentos matemáticos ao longo da vida. Isso pode ser compreendido dentre as 

onze configurações cognitivas a seguir:   

 



 
 

74 

PRIMEIRA CONFIGURAÇÃO COGNITIVA DE CÁSSIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Linguagem 

Nível, nivelar, 
assentar 

blocos, tira o 
prumo; tira a 
linha, tira o 

nível, 
aprumar, 

esquadrament
o, suspender, 
peças grossa, 

desipeno, 
régua, 

sarrafiar, tira 
as mestra, os 
quatro canto, 
tirar a queda 

da água. 

 

Situação-problema 

Explique as funções das ferramentas do seu trabalho? 

resolvem 

motivam 

Expressa  

e  

Suporta 

Regulam  

o 

uso 

Definições (Conceitos) 
1) Nível é nível pra nivelar de mangueira; 
2) Colher de pedreiro é uma coisa que senta pedra, senta os 
blocos, é assim; 
3) Prumo é pra aprumar, pra ficar certo; 
4) Linha é pra ajudar quando tira o prumo. 
5) Mangueira é pra tirar o nível pra construção [...], ela que tira 
todo arredó da alvenaria; 
6) Esquadro é pra não ficar torto, pra ficar certo, pra ir certo 
junto com o prumo;  
7) Marreta é quando vai esquadrar [...], a marreta que bate pra 
ficar firme ali; 
8) Martelo é somente pra prego, pra telhado, para as portas, 
botar fechadura, e o telhado pra botar as peças; pra pregar as 
peça, quer dizer as peça grossa e os barrote e as ripa; 
9) Desipeno chama régua, a gente chama desipeno cá na nossa 
arte, chama desipeno, pra sarrafiar, tira o nível todo da casa; 
10) Mestra é qualquer tira com qualquer pedaço de tabua. [...] 
com a mestra que vai dizer que o piso vai ficar certo [...]. 
 
Procedimentos 
1) Quando bota o prumo que tá certo, aí você tira a linha com 
o bloco pra assentar os blocos; 
2) Só começa a casa depois que tira o esquadro, tirou o 
esquadro, aí pode suspender. [...] Quando estirar as linha as 
quatro linhas a ai botando o esquadro na linha; 
3) Você pega quatro piquete e tem que enficar ele no 
esquadramento; 
4) Depois de tudo é a ripa; 
5) Você tira um lado, os quatro lado que tem tirar a mestra. 
 
Proposições 
1) Depende da quantidade do tamanho da casa pra sarrafiar 
os cantos, lado, pra poder tirar do meio da casa os quatro 
canto tem que tirar o nivel;  
2) O tamanho da mestra depende do tamanho da casa; 
3) Pra mestrar os quatros cantos da casa tem que tirar o nível. 

justificam 

Argumentos 

1) Porque se deixar, se não aprumar, ele (o prumo) fica torto e aí, a casa cai né; 
2) Se tiver certo deixa, se não tiver dá uma puxadinha a mais, até chegar no esquadro; 
3) Pra não sair do esquadro; 
4) Eu pra ele acertar, quando tiver torto tira o piquete puxa pra lá; outro piquete pra cá. 
5) Porque se não tiver a mestra, a casa não fica certa. 
6) Esse desipeno é que vai fazer ela ficar certo. 

regulam 

Esquema 1 
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Considerações iniciais sobre a primeira configuração 

 

Linguagem: Destacam-se expressões verbais de acordo com a ferramenta 

correspondente, ou seja, nível corresponde a nivelar, prumo corresponde a aprumar. 

Também se percebeu a presença de outros verbos no infinitivo como assentar, tirar e 

suspender. As palavras ou expressões destacadas representam de alguma forma ações 

matemáticas, por exemplo “todo arredó”, que quer dizer “por todos os lados”, região 

circunvizinha ou em volta; “tirar as mestra”, que representa medidas; “os quatro 

canto”, se referindo ao terreno de forma retangular; “tirar a queda da água”, para se 

referir a inclinação, dentre outras. Esses exemplos são compreendidos pelo sentido 

dado ao significado pessoal (GODINO; BATANERO, 1994; GUSMÃO, 2006; GODINO; 

BATANERO; FONT, 2008). Implicitamente à linguagem aparecem objetos 

matemáticos e expressões que fazem parte da própria cultura de Cássio, da sua 

instituição de pedreiro (HALL, 2016; D’AMBROSIO, 2018). Ao falar em “tirar o prumo 

“e “tirar o nível” pode-se pensar nos seguintes objetos matemáticos: ângulos retos, 

perpendiculares etc usados numa construção, e ligados à Geometria Plana. 

 

Definições: As definições não são dadas em função das suas caracterizações físicas, 

mas de acordo com a utilização específica de cada ferramenta. Isto é um exemplo de 

função semiótica, a partir do significado pessoal de Cássio. Assim, o participante 

atribui significados às ferramentas na sua forma particular de utilizá-las em suas 

práticas (GODINO; BATANERO, 1994; GUSMÃO, 2006; GODINO; BATANERO; 

FONT, 2008).  Por meio das definições 1) e 5), compreende-se que existem termos na 

construção civil que exercem dois ou mais papéis diferentes. Por exemplo, a expressão 

“nível” na definição 1) aparece como ferramenta, já na definição 5) indica um processo 

do qual se utiliza a mangueira. Entende-se que a palavra referida representa dois 

significados diferentes. Esse entendimento pode ser compreendido culturalmente 

conforme D’Ambrosio (2018, p. 35-36), pois “numa mesma cultura, os indivíduos dão 

as mesmas explicações e utilizam os mesmos instrumentos materiais e intelectuais no 

seu dia a dia”. Dessa situação, percebe-se que o significado pessoal de Cássio é comum 

e acessível aos demais profissionais que atuavam com ele. Ainda se percebe que esses 
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significados tratam de conhecimentos pessoais, os quais são construídos no decorrer 

de uma prática. (GODINO; BATANERO, 1994; GUSMÃO, 2006; GODINO; 

BATANERO; FONT, 2008). 

Cássio optou por desenhar algumas ferramentas utilizadas em seu trabalho 

para apoiar a suas definições. Para isso, ele utilizou o caderno de notas de campo do 

pesquisador.  

 
Figura 3. Ferramentas utilizadas por um pedreiro. 

 

Fonte: Arquivo do autor, 2019. 
 
 

Compreende-se que Cássio não só reconhece as suas ferramentas, como 

também possui noções geométricas ao desenhá-las. Ele ainda escreve o nome das 

ferramentas ao lado do desenho da mesma. Pode-se identificar a régua, o esquadro, a 

mangueira, a linha, a marreta, o prumo e a colher de pedreiro. Estes desenhos são 

pessoais dele, mas também se apresentam conforme a referência institucional. 

Procedimentos: Cássio explicou as formas de utilizar as ferramentas, isto é, os 

seus procedimentos, conforme seus próprios modos em atividades específicas em que 

as utilizou. Por exemplo, no procedimento 3) ao tratar da definição 7), de forma restrita 

ao seu objeto de uso, ele explica que a marreta é usada para colocar os piquetes fixos e 

firmes na construção da fundação. 
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Cássio possui conhecimentos referentes as ferramentas que utiliza, como por 

exemplo da mangueira (definição 5). Ressalta Mezzaroba e Monteiro (2017), que o 

sujeito quando conhece a essência do objeto pode reconstruí-lo teoricamente e dar-lhe 

um novo significado. Percebe-se que o significado pessoal pode se tornar parcial à 

medida que sofre alterações. No caso do uso da mangueira, nota-se que Cássio 

reformula o significado dado, determinando a sua necessidade numa construção. 

Demonstra suas habilidades e competência quando se apropria de seu saber (PAIS, 

2018). O entrevistado definiu e explicou sobre as ferramentas que utilizava em seu 

trabalho de acordo com sua própria forma de trabalhar. 

Ao afirmar “quer dizer as peça grossa e os barrote e as ripa, depois de tudo é a 

ripa”, Cássio mostra que segue um padrão de uma sequência ordinária para 

montagem do telhado. Compreende-se que ele possui noções de medidas e grandezas, 

pois ele expressa de forma decrescente a disposição das madeiras, da mais pesada e 

grossa à mais leve e fina. Conforme D’Ambrosio (1999) esse parece ser um método 

prático de referência da instituição pedreiro. 

Às vezes, os conhecimentos de Cássio coincidem ou se aproximam do científico, 

em outros casos, não, há uma reformulação de conceitos a partir do sentido a suas 

necessidades em resolver os problemas. Nessa perspectiva, podemos afirmar que os 

conhecimentos pessoais de Cássio levam em consideração a instituição de onde ele 

vem e fala, a instituição pedreiros, a qual está impregnada aos seus saberes e fazeres 

próprios da sua cultura. (D’AMBROSIO, 1999; D’AMBROSIO, 2018) 

 
Proposições: Neste caso, destacaram-se somente proposições em relação à mestra. 

Compreende-se que a mestra é uma ferramenta que proporciona matematicamente 

relações de dependência, conforme as três proposições dessa configuração. Ao 

observar as três proposições apresentadas por Cássio, nota-se que elas são dadas por 

meio de uma condicional, ou seja, o meio da casa é determinado ao se conhecer a 

medida lateral da mesma (proposição 1); primeiro precisa conhecer o tamanho da casa 

para determinar o tamanho da mestra, pois não é possível que uma mestra seja maior 

que a largura da casa; e não deve realizar o processo de mestrar sem tirar o nível dos 

lados da casa. Todas essas explicações são dadas por Cássio e, mostra que ele 
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compreende as proposições utilizadas, da sua forma, conforme os seus significados 

pessoais, inseridos em sua prática laboral. Cássio nos mostrou que possui noções 

geométricas. 

Argumentações: Os argumentos 1), 3) e 6) justificam as definições de algumas 

ferramentas como as definições 3), 7) e 9), respectivamente. Isto é fundamental, pois 

Cássio demonstra que não somente conhece, mas compreende sua prática matemática. 

Isso é verificado por meio dos conectivos “porque”, “se”, dentre outros que tratam de 

uma condição dada as suas observações ou experiências na realização de uma 

determinada construção.  Os argumentos 2), 4) e 5) validam os procedimentos 3), 2) e 

5), respectivamente. Assim, nota-se que ele compreende as suas próprias formas de 

fazer (D’AMBROSIO, 2018). 

 

Considerações finais sobre a primeira configuração 

 

Considera-se que Cássio reconhece as funções de suas ferramentas de trabalho 

de acordo o uso que faz delas, revelando alguns momentos que a matemática está 

incorporada no seu labor, como também, nas ferramentas que o usa. Contudo, houve 

restrições nos significados de alguns dos elementos da sua configuração cognitiva, 

mesmo que esse campo conceitual não prejudique o seu trabalho. Notou-se que Cássio 

atribuiu as definições, os procedimentos, dentre outros elementos de acordo com sua 

própria forma de utilizá-la enquanto atuava profissionalmente. É inevitável pensar na 

matemática dentro da construção civil, pois é predominante a matemática nas próprias 

funções das ferramentas presentes numa construção, assim, sendo implícitas 

matematicamente em suas práticas cotidianas. 
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SEGUNDA CONFIGURAÇÃO COGNITIVA DE CÁSSIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Considerações iniciais sobre a segunda configuração 

 

Linguagem: Cássio reconhece o tamanho de um espaço por duas dimensões (exemplos 

5 por 10 ou 20 por 10) e os conceitos de área e/ou perímetro representados por apenas 

um valor (exemplos: de 50 metros quadrados e 50 metros, respectivamente). Isto nos 

 

Linguagem 

Esquadro, 
a quantidade 

5 por 10, 
medir o 

tamanho, 
20 por 10, 50 

metros 
quadrados, 
50 metros, 

largura, 
comprimento

, 
tudo é metro, 

metragem. 

Situação-problema 

Explique o processo de medição dos espaços 
de uma casa.      
. 

resolvem 

motivam 

Expressa  

e  

Suporta 

 

 

Regulam  

o 

uso 

Definições (Conceitos) 
1) Espaço representa um terreno limpo, todo limpo, 

com esquadro, [...], o espaço tem que tá livre, 

preparado para suspender a casa, alvenaria, tudo; 

2) Tamanho do espaço é medir mesmo o espaço, 

espaço para fazer casa.  

 

Procedimentos 

1) Mede com a fita os metros, a fita vai trazendo, 10 

metros de um lado, a frente 5, no fundo 5, mede 

assim, para depois botar no esquadro; 

2) Se medi a quantidade 5 por 10, deixa o espaço 

todo certinho na linha.  

 
Proposições 

1) Os 5 por 10 é medir mesmo o espaço, é o tamanho 

do espaço;  

2) Vamos dizer assim 5 metros, 10 são 10 metros. 5 

é a largura e 10 é o comprimento. Metro tudo metro 

metragem. 

 

justificam 

Argumentos 
1) Espaço para fazer a casa, não pode fazer a casa 
maior, porque tem que medir o tamanho que você 
vai fazer a casa ou 5 por 10, pode ser 20 por 10, seja 
quantos for lá né, então o espaço é esse 5 por 10.  
 

regulam 

Esquema 2 
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mostra que mesmo com suas formas próprias de se expressar, oriundas das suas 

experiências em suas práticas, ele se apropria não somente do uso de suas linguagens 

matemáticas, mas também dos significados que as mesmas as proporcionam (HALL, 

2016; D’AMBROSIO, 2018). Esses casos são compreendidos como epistêmico, pois, 

essa linguagem coincide com a de referência (GUSMÃO, 2006). A expressão ‘’espaço’’ 

pode ter diversos significados, mas Cássio a conhece devido ao sentido que a mesma 

possui em seu trabalho, ou seja, no seu cotidiano laboral (D’AMBROSIO, 2018).  

Apesar de que podem existir outros significados (ocultos) de espaço em seu 

vocabulário, ele se expressa de acordo com o sentido do seu significado predominante 

em sua vida. Outro exemplo: o termo “tamanho”, que se refere ao espaço da casa, isto 

é, o terreno. Observa-se que esse termo é dado de forma restrita em sua prática, assim, 

ele definiu de acordo com o seu uso e vivência (D’AMBROSIO, 2018; VYGOTSKY, 

1993). Compreende-se que esses significados são pessoais de Cássio. (GUSMÃO, 2006) 

 

Definições: As definições 1) e 2) podem ser compreendidas particularmente devido 

ao modo próprio de como Cássio entende em sua prática (D’AMBROSIO, 2018). A 

definição 1) foi apresentada de forma restrita ao terreno, pois ele considerou o espaço 

apenas como plano, quando faz referência ao terreno de forma indireta. Essa 

percepção pode ser vista também de forma complementar, quando expressa “espaço 

para fazer casa”, na definição 2). Segundo ele, o tamanho do espaço é dado por meio 

de uma medição. Isto pode ser verificado na definição 2). Esse é um exemplo de 

significado pessoal dado pelo sentido em sua prática.  

 

Procedimentos: O entrevistado apresentou noções de Geometria Plana, quando 

expressa as medidas de uma suposta casa, ‘’10 metros de um lado, a frente 5, no fundo 

5, mede assim’’ (visto no procedimento 1). Essa fala pode significar que, por meio de 

sua prática, ele conhece as dimensões de um retângulo, pois considera medidas iguais 

ao tratar da frente e do fundo (sendo 5 metros). De forma científica esta fala pode ser 

considerada como um quadrilátero (objeto matemático). Esta ideia que pode estar 

representando um quadrilátero (retângulo) é evidente, posteriormente quando ele 

explica a proporção 5 por 10, onde diz que 5 representa a largura (medida da frente e 
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do fundo) e 10 o comprimento (medida dos lados). Considera-se essa situação como 

conhecimentos matemáticos de referência institucional, pois as ideias se aproximam 

do conhecimento científico. (GUSMÃO, 2006) 

 

Proposições: O método explicativo do procedimento 1) pode ser verificado na 

proposição 2). Também falou que o tamanho pode ser 20 por 10, o que nos indica que 

Cássio entende que as casas podem ter diferentes tamanhos, inclusive a frente/fundo 

ser maior que o seu lado, isto é, a largura ser maior que comprimento, o que não 

costuma ser normal em construções atuais na cidade que ele mora (D’AMBROSIO, 

1999).  Essa situação trata de um estado cognitivo, pois Cássio compreende, reconhece 

e possui noções geométricas de referência.  (GUSMÃO, 2006) 

 

Argumentos: O argumento 1) explica a compreensão de Cássio referente aos espaços. 

Em sua fala, compreende-se que ele reconhece que as casas podem ter diferentes 

tamanhos. Assim, Cássio argumenta de forma exemplificada para justificar seu 

pensamento, utilizando duas dimensões referentes ao comprimento e à largura, 

respectivamente (GUSMÃO, 2006).  Esse argumento reforça nossas compreensões na 

análise do elemento anterior (proposições). 

 

Considerações finais sobre a segunda configuração 

 

Nada mais justo do que compreender analiticamente, os significados 

conceituais de Cássio dentro da sua própria referência institucional. Ao presenciar 

alguns estados epistêmicos nesta configuração, fica mais claro o quanto seus 

conhecimentos estão interligados as atividades que eram realizadas por si mesmo.  

Considera-se que Cássio reconhece os processos de medições das casas que 

construía. Isto é notável quando apresenta conhecimentos geométricos, voltados a 

objetos de área e perímetro, ou seja, há uma apropriação da linguagem utilizada. 

Também se percebe essas condições quando ele apresenta seus conhecimentos 

relacionados a objetos de proporção, ao indicar noções de paralelismo, referentes aos 

lados de um terreno.  
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TERCEIRA CONFIGURAÇÃO COGNITIVA DE CÁSSIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Linguagem 

Botando os 
piquetes, 

estirando as 
linhas, os 

quatro lado, 
vinte 

centímetro,   
vinte na 

frente, com 
trinta, mais 
alto, toda 

em trinta o 
nível, na 
medida, 
ficando 

torta, um, 
as pedra 

maior 
embaixo, 

até em 
cima, mais 
baixo, mais 

alto, não 
subir mais, 

descer, 
naquela 
altura, 

suspende 
de baixo, a 

subida dela, 
parte baixa, 
mais alto, 

frente, 
qualquer 

canto, 
quarenta 

centímetro, 
vinte e 
cinco, 

Situação-problema 
Explique o esquadro de uma casa? E o processo da fundação e da alvenaria. 
 

resolvem 
motivam 

Expressa  

e  

Suporta 

 

Regulam  

o 

uso 

Definições (Conceitos) 
1) Esquadro é isso quando chega no terreno, você bota os piquetes, mas 
se ele não tá certo tem que botar o esquadro, [...] a gente botar o quadro 
ele fica toda certinha, e aí a casa toda no esquadro; 
2) Fundação é a mesma coisa, é esquadro, botou tudo certinho, é 
fundação, ela não tá cavada ainda, depois a gente vai pegar as 
ferramentas enchadete, cavador, pá pra tirar  massa, só isso, aí cavou ela 
na medida pronto, aí agora você chega com as pedra  vai fazendo de 
pedra ou radie com brita; 
3) A alvenaria da casa é se a fundação tá aberta, então se a casa de 
pedra, é feita de pedra. [...] tem que ser uma alvenaria que não der na 
lama, tem que ser de barro, ou área ou pedra ou Lage, tem que ficar 
bem fixe embaixo. 
Procedimentos 
1) Você vai nivelar com vinte centímetro o que deu, deu só é botar vinte 
na frente, você vai nivelar ela toda com vinte, se for com trinta você bota 
trinta que é mais alto , aí ela vai ficar toda em trinta, o nível é que vai 
dizer isso; 
2) [...] botou no esquadro [...], depois a gente usa cavador, enchadete e a 
pá pra tirar a massa, só isso, aí cavou ela na medida, pronto; 
3) Botando as pedra maior embaixo, socando, socando, socar, tem que 
socar ela. [...] Você tira com a mangueira o nível, trabalha mais com 
mangueira, água dentro da mangueira e tirar e botar os piquete e tirar 
do nível de piquete pra outro, os quatro lado o nível, então você estira a 
linha pra ela não sair dali até acabar de suspender de baixo da linha os 
quatro lado, ai para, não pode subir nem desce, tá nivelado a subida 
dela. Botou os quatros piquetes, você riscou, botou o nível aqui na ponta 
você riscou, chegou na altura riscou, ai tirou as linhas, aí fica tudo na 
altura da alvenaria, quando tiver fazendo tem que ir até naquela linha, 
pronto, [...], para ficar todo paralelo ali, já esperando o bloco.  
Proposições 
1) O esquadro é quem vai dizer se tá certo ou errado. É o melhor, o certo 
é no esquadro qualquer casa; 
2) O nível é que vai dizer isso. Tem lugar da alvenaria que tá mais 
baixo, mais alto, então tem que tirar o nível pra ficar tudo certinho. Tem 
que botar o nível lá e pronto, não vai subir mais, nem descer, tem que 
fazer naquele nível, naquela altura que tá li. O nível ideal é o nível que 
vai dá. O nível vai rudiar a casa; 
3) A altura é o terreno que vai dizer, se o terreno ele é plano tem que 
tirar o nível pra alvenaria sair plana [...]; 
4) Ela toda certinha, toda paralela, certinha, fica em posição de botar o 
bloco, precisa mais nada na alvenaria, só isso, só bloco. 
 
 

justificam 

Argumentos 

1) Até bom pra botar piso, fica ótimo, porque ela tá no esquadro, não precisa cortar muito o piso e se ela 
tiver fora do esquadro vai cortar muito piso porque ela fica toda torta; 
2) A casa se não tiver no esquadro, ela fica torta, aí um dia ela cai; 
3) Essa daí tem, tem vinte e cinco, aí daí é alta, a de Guezinho (vizinho), já é muito mais baixa, quando, 
quando a maré enche lá, aqui não enche, não enche, porque aqui botou mais alto, porque da água, se a 
gente vê que tem água, a gente suspende mais ela, se não vem água a gente pode bota mais baixa; 
4) Porque  com quarenta na frente, você entrar na casa muito alto. 

regulam 

Esquema 3 
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Considerações iniciais sobre a terceira configuração 

 

Linguagem: Neste elemento se manifestou a predominância de alguns objetos 

matemáticos relacionados às unidades de medidas. Destacam-se expressões que 

indicam medição (ou quantidade) como vinte centímetro, quarenta centímetros, tem 

um metro e tanto ou mais, até um metro no fundo, dentre outras. Outras expressões 

indicam modos ou formas como: estirando as linhas, ficando torta, suspende de baixo, 

não subir mais, descer, dentre outras. Ainda se destacam as expressões que indicam 

tamanho (característico) como: enorme, baixinha, dentre outras. Compreende-se a 

expressão “toda paralela” como algo certo (uma parede que está no mesmo nível da 

outra e assim, as quatro paredes são niveladas), ou seja, quando toda a alvenaria está 

no mesmo nível e pronta para o próximo passo: assentar os blocos, conforme 

proposição 4). Percebe-se que Cássio não soube explicar de forma aprofundada essa 

expressão destacada, mas reconhece esse conceito em sua prática. (HALL, 2016; 

D’AMBROSIO, 2018) 

  

Definições: A definição 1) referente ao esquadro se dá devido a todo seu processo, 

desde a observação do terreno. A expressão “casa toda no esquadro” significa que a 

alvenaria estar preparada e pronta para execução, ou seja, estar no ponto ideal para 

levantar as paredes, neste caso. Essa explicação pode ser considerada de forma restrita, 

pois é necessário verificar se a casa está no esquadro também durante a construção das 

paredes, ou seja, não é somente antes do processo de levantar as paredes. De acordo 

com Cássio, algumas partes de uma casa podem não estar no esquadro, isto é, existe a 

possibilidade de adequar alguns tipos de construção sem esquadro. Por exemplo, 

colocar os pisos. Isto pode acontecer frequentemente nas construções de casas, 

principalmente, se a construção já estiver em andamento. Sendo assim, talvez não 

valerá a pena refazer a construção, pois os custos podem ser maiores do que o benefício 

do conserto. Compreende-se que essa situação se torna um conflito, tratando-se do 

estado epistêmico, por outro lado, nos mostra que os conhecimentos pessoais de 

Cássio refletem, de forma significativa, cognitivamente. Ou seja, de forma consciente, 

os significados pessoais de Cássio também são fundamentais numa construção, 
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mesmo que os institucionais se confrontem num estado epistêmico.  A definição 2), 

que trata da fundação, é dada de forma restrita à construção com pedra ou radier com 

brita. Esse conceito é de uma fundação rasa, muito usadas em casas de pequeno porte.  

O significado dessa definição é atribuído de acordo com as fundações já feitas por 

Cássio. Considera-se que a fundação é um termo utilizado para designar as estruturas 

realizadas em construções com fins de transmitir às cargas ao solo. Sendo assim, 

depende do tipo do solo, pois se define qual tipo de fundação (rasas, profundas, dentre 

outras). A definição 3), que trata da alvenaria, é dada por Cássio apenas como se fosse 

o alicerce da casa (excluindo as paredes, por exemplo). Trata-se de um significado 

pessoal em relação ao objeto que ele nomina, uma vez que as paredes são também 

alvenaria (GUSMÃO, 2006).  A utilização desse significado parcial não apresenta 

nenhum potencial para possíveis implicações negativas em relação ao 

desenvolvimento dos trabalhos realizados por Cássio. (D’AMBROSIO, 2008) 

 
Figura 4. Alvenaria de pedra. 

 

Fonte: Arquivo do autor, 2019. 
 

 
De acordo com a definição de Cássio a alvenaria da casa é o alicerce da 

construção, isto é, a estrutura que serve de suporte às paredes. Nesse caso, foi feita de 

pedras. Segundo ele, a alvenaria feita com esse recurso é mais consistente. Ela é, 
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preferencialmente, a sua primeira opção. Isso é compreendido conforme as suas 

próprias experiências.  (D’AMBROSIO, 2018) 

 

Procedimentos: Os procedimentos 1, 2 e 3 foram de acordo com as etapas Esquadro, 

Fundação e Alvenaria, respectivamente. No procedimento 1), compreende-se a 

importância do nível, a qual possibilita todos os lados da alvenaria de uma casa 

possuírem a mesma altura. A medida da altura de uma alvenaria pode variar de 

acordo com as dimensões e proporções do terreno, bem como da sua localidade, por 

exemplo, podem ser alturas de 20 centímetros ou 30 centímetros, conforme Cássio, isto 

é, a altura deve obedecer a estruturação do terreno e da rua que se localiza o imóvel 

(neste caso, uma casa). Nota-se que Cássio possui conhecimentos matemáticos 

institucionais construídos por sua observação na sua prática. Isto pode ser notado 

quando ele justifica o argumento 4), em que a casa pode se situar com difícil acesso se 

a alvenaria “possui quarenta centímetros em sua frente”. Daí aparece e possui sentido 

a proposição 2), quando afirma que “O nível é que vai dizer isso”. Nessas falas, Cássio 

faz referência à maré, a qual pode influenciar na altura da alvenaria (visto com mais 

detalhes em argumentos). Ao se referir à maré compreende-se que os conhecimentos 

de Cássio são pessoais, pois, correspondem ao seu significado pessoal (GUSMÃO, 

2006). Nessas perspectivas, considera-se que a prática cotidiana está impregnada de 

saberes e fazeres próprios de sua cultura denominados de sistemas de conhecimentos, 

pois estabelecem elementos à sobrevivência e transcendência. (D’AMBROSIO, 2018) 

Na fala de Cássio referente ao procedimento 3), ao tratar da alvenaria, parece 

que ainda se refere à fundação, e não à alvenaria. Isto é, considerando a alvenaria de 

uma casa como uma construção de estruturas e de paredes. Esse é um exemplo de um 

conflito semiótico, onde há uma distorção nos conceitos, os quais, se tratam de 

referência institucional. Percebe-se que em relação aos procedimentos da construção 

da alvenaria, trata-se de uma adoção de um significado parcial em relação ao objeto 

que ele nomina, uma vez que os procedimentos são apresentados com aproximações 

de uma fundação. Sendo assim, compreende-se que houve também um conflito entre 

o estado epistêmico e o cognitivo. Nota-se a presença de um significado pessoal de 

Cássio, quando esse se trata de um conhecimento pessoal na sua prática (GUSMÃO, 
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2006). Compreende-se que, de alguma forma, os três procedimentos se interlaçam e 

que nenhum desses comprometem em sua prática (trabalho).   

 

Proposições: Segundo Cássio, não tem uma altura padrão para a alvenaria, mas é 

primordial que se faça sob o olhar do limite da determinada construção, ou seja, 

compreendendo-se que uma alvenaria mais alta torna-se melhor para uma construção 

de uma casa. Entretanto, conforme a proposição 2), o mais importante é a alvenaria 

estar nivelada. Sendo assim, pode-se dar continuidade nas etapas seguintes. Ressalta-

se que essa compreensão é referente às definições apresentadas nessa configuração por 

Cássio. (D’AMBROSIO, 1999; D’AMBROSIO, 2018) 

A palavra paralela pode ser entendida, conforme proposição 4). Trata-se de uma 

aplicação de retas paralelas numa figura plana (nesse caso, retangular), entretanto 

mesmo entendendo o sentido da palavra paralela de acordo com o significado em sua 

prática, Cássio apresentou dificuldades em explicá-la (CASTRO; FONSECA, 2015). Esse 

fato mostra que Cássio, utiliza-se do seu conhecimento cotidiano para a sua explicação, 

certamente por fazer parte da cultura da Construção Civil, talvez, ou por possuir 

conhecimento científico implícito em sua compreensão matemática, o que não ocorreu 

oralmente, mas possivelmente em nível de sua cognição.  

 

Argumentos: No argumento 1) percebe-se que em seu trabalho é preciso ser eficiente 

e ter exatidão. Cássio apresentou noções socioeconômicas. Essas demonstrações foram 

percebidas quando ele tratou dos cortes dos pisos, quando afirmou que: “não precisa 

cortar muito o piso e se ela (a casa) tiver fora do esquadro vai cortar muito piso porque 

ela fica toda torta”. Compreende-se que ele reconhece que numa construção possíveis 

erros podem causar prejuízos. Assim, deve-se ter muito cuidado nas medições. Ser 

preciso é uma forma de ser econômico (D’AMBROSIO, 2018).  Isto mostra que Cássio 

possui conhecimentos matemáticos de referência institucional (GUSMÃO, 2018).  No 

argumento 2) compreendeu-se que para construir uma casa precisa, primeiramente, 

do processo de esquadrar.  Isto também pode ser considerado um corolário da 

penúltima análise, que trata da definição 1) e da proposição 2). Compreende-se por 

meio do argumento 3) que Cássio planeja suas construções a partir de observações no 
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ambiente, quando compara a construção da alvenaria de sua própria casa com a do 

seu vizinho, conforme sua explicação. A necessidade da construção de uma alvenaria 

mais alta que a do vizinho pode ser um fato que representa a solução de um problema 

matemático com implicações práticas. Este fato pode ser explicado de forma cultural 

pela maneira própria de Cássio resolver seus próprios problemas em sua prática 

cotidiana (D’AMBROSIO, 2018).  Nesse contexto, pode-se pensar na compreensão da 

formulação do conhecimento matemático cultural, conforme Ball, Thames e Phelps 

(2008). Dessa forma, pode-se conhecer a matemática de maneira útil e significativa, 

aquela que pode ser vista como fruto da construção humana.  A seguir a ilustração que 

trata das alvenarias de Cássio e seu vizinho: 

 
Figura 5. Parte frontal da casa de Cássio. 

 

Fonte: Arquivo do autor, 2019. 
 
 

Ao comparar as alvenarias percebe-se que a de Cássio é bem superior à do 

vizinho devido às suas preocupações com as enchentes do rio em algumas ocasiões do 

ano. (D’AMBROSIO, 2018) 

A denominação de alvenaria utilizada por Cássio não se trata do mesmo 

significado de outras regiões do país, da qual se refere uma construção de estruturas e 

de paredes utilizando unidades unidas entre si ou não por argamassa, tal como foi 

esclarecido anteriormente. Esse pode ser um exemplo de conflito semiótico 



 
 

88 

institucional (da Construção Civil). Ressalta-se que esse conflito não compromete a 

intencionalidade dos seus conhecimentos práticos em seu labor (D’AMBROSIO, 2018).  

A seguir a ilustração de uma enchente situada nas proximidades da casa de Cássio: 

 

Figura 6. Enchente na Praça da Bandeira em Nilo Peçanha-BA. 

 
Fonte: Arquivo do autor, 2019. 

 

 

Geralmente as enchentes acontecem nos meses de março e novembro. O volume 

de água nas calçadas é oriundo do rio das Almas que passa no munícipio de Nilo 

Peçanha. As enchentes ocorrem por meio da rede de esgotos. A partir destas 

observações, Cássio mostra que seus conhecimentos estão além da somente 

capacidade de desempenho e habilidades matemáticas, mas também “de que e 

porquê” das suas próprias práticas, conforme ressalta Shulman (1986) e D’Ambrosio 

(2018). Sendo assim, percebe-se que, talvez seja mais relevante o processo, do que a 

formalização conceitual, como nesse caso. 

 

Considerações finais sobre a terceira configuração 

 

Nesta configuração, destacam-se as expressões que indicam medição. Nota-se a 

capacidade de apropriar as suas práticas de acordo com a realidade, conforme a sua 
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análise do ambiente laboral, o que, sem dúvidas é mais significante do que não saber 

explicar uma ou outra expressão, mas sim entender o conceito na realização de sua 

própria prática, isto é, resolver os problemas pretendidos.  
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QUARTA CONFIGURAÇÃO COGNITIVA DE CÁSSIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Linguagem 

Medir as 
latas, 

mínimo, meia 
lata, maior 

doze, 
somente pra 
suspender, 
Primeiro, 

bem 
misturada, 5 
por 1, 10 por 
1, mais forte, 
mais fraco, 7 

por 1, 8 por 1, 
3 por 1, 6 

baldes por 1, 
5 tonel, 15 

por 1, 12 por 
1, fraca, forte, 

na medida, 
muito fraco, 

até 10. 

 

Situação-problema 

Explique o que é preciso e como se faz a massa utilizada nas 
construções?  
 

resolvem 
motivam 

Expressa  

e  

Suporta 

 

Regulam  

o 

uso 

Definições (Conceitos) 
1) Massa é feita, é, tem que medir as latas de areia, seis latas 
de areia com uma lata de cimento, são seis por um, agora com 
água [...] com meia lata de água pra fazer a massa; 
2) Água é o prego do pedreiro. 

Procedimentos 
1) Se a areia tiver suja, a gente peneira ela, e se não tiver suja 
faz assim mesmo, é só medir e molhar, misturar ela, o 
cimento com a areia bem misturada e depois faz a massa, joga 
a água e faz a massa, vai botando a agua, molhando e fazendo 
com a enxada e pá. Tem que medir as latas de areia, seis latas, 
de cimento, uma, [...], quantidade de água no mínimo tem 
que ser meia lata; 
2) A gente faz a massa assim, seis de areia, são seis por um, 
seis de areia, uma de cimento e água. Somente pra suspender 
a alvenaria pra fundação pra depois sentar os blocos; 
3) A massa é, eu não quero 5 por 1, bota 10 por 1, bota mais 
forte, bota mais fraco, tem gente que trabalha 7 por 1, 8 por 1, 
cimento, e ai, você não, você quer 5 por 1, vou querer 3 por 1 
pra alvenaria ficar tinindo mesmo, forte, depende o dinheiro 
para comprar cimento, pra economizar. 

Proposições 
1) Se uma masseira maior, de doze, pega uma lata de água, 
se for de 6 é meia lata; 
2) Qualquer coisa por 1, é uma lata de cimento por 5 de areia 
[...], 6 balde de areia por um de cimento, pode ser um que for. 
Bota 6, 5 por 1, tá na medida, tinindo mesmo. Se botar 10 por 
1, 15 por 1, já é muito fraco. 

 

justificam 

Argumentos 

1) Sem água a agente não faz nada, não faz a construção, tudo é com água. É a água porque 
sem a água, o pedreiro não faz nada; 
2) O balde ou que você queira, um carro de mão, você bota 5 carro de mão, coisa assim, 5 
por 1, 5 carros de areia por 1 carro de cimento, tudo que você mede é assim, pode ser um 
túnel, pode ser 5 tonel, pode ser um caminhão, tudo se bota 1, tudo que seja 1, quer dizer a 
quantidade, que você quer fazer; 
3) O cimento fica fraco, derruba a parede. [...] tem que botar de acordo com a base que a 
gente trabalha, (6 por 1, 5 por 1). Muitos fazem 12 por 1, bota barro, nem sei o que lá, é 
diferente. O caso é cimento e areia somente, não precisa botar barro. Antigamente 
trabalhava com barro, agora não. 
 

regulam 

Esquema 4 
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Considerações iniciais sobre a quarta configuração 

 

Linguagem: Quanto à linguagem predomina referências às medidas. Nessa situação a 

linguagem ficou restrita à ideia de proporcionalidade, como “6 baldes por 1”, que se 

refere a seis baldes de areia e um balde de cimento. Também se destacam expressões 

que representam características (qualidade) como “fraca, forte, na medida, muito 

fraco”. 

 

Definições: Nesta etapa, destaca-se a importância da água, sendo considerada “o 

prego do pedreiro”, conforme expressou Cássio. Com esta frase bem humorada, ele 

afirma que a água é fundamental numa construção, influenciando diretamente na 

qualidade e segurança da obra. Isto pode ser notado na resistência, durabilidade e 

retração do concreto, utilizando a quantidade de água de forma controlada, pois o 

excesso dela, pode causar fissuras durante o endurecimento de tal estrutura 

(D’AMBROSIO, 2018). Conclui-se, como Cássio costuma dizer, sem água, não há 

construção.  

 

Procedimentos: Nesta situação, Cássio apresenta diversas indicações sobre os modos 

de como fazer as massas utilizadas na construção civil. Ele demonstrou ter noções de 

proporção, das operações básicas (divisão e multiplicação) e divisibilidade (CASTRO; 

FONSECA, 2015). Isto pode ser verificado na proposição 1) quando expressou “se for 

uma masseira maior de doze, pega uma de lata, se for de 6 é meia lata”. Percebe-se que 

Cássio, nessa fala, utilizou técnicas de cálculo mental. Certamente, essa proporção 

pode ser vista como um padrão, mas neste caso, percebe-se que ele buscou estratégias 

para explicar o seu modo de fazer a massa (D’AMBROSIO, 2018).  Sendo assim, pode-

se considerar a técnica referida e não, somente como uma padronização de sua prática. 

Nessa perspectiva, compreende-se que Cássio possui conhecimentos matemáticos 

institucionais, pois num estado epistêmico, seus conhecimentos pessoais se 

aproximam do científico.  (GUSMÃO, 2006) 
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Proposições: Cássio recomendou que o ideal é utilizar 5 por 1 ou 6 por 1 como 

proporção ideal para preparar a massa.  Compreende-se com ele que, quanto menor à 

quantidade de areia, a massa ficará mais forte, o que se torna ideal numa construção, 

entretanto, o cliente deve estar ciente em relação às suas economias e parte financeira, 

pois desde que não coloque em risco a sua construção deve-se pensar num orçamento 

cabível em seu bolso. (D’AMBROSIO, 2018) 

 

Argumentações: O argumento 1 refere-se à definição 2), esse trata-se da importância 

da água numa construção. Segundo Cássio a quantidade de água na elaboração da 

massa depende diretamente da quantidade de massa. Mesmo com a massa pronta, 

ainda é possível utilizar água no decorrer da construção, pois com o passar do tempo, 

a massa pode ficar seca. Sendo assim, a água é fundamental, pois dará vida à massa, 

novamente de acordo com Cássio. O argumento 2) refere-se ao procedimento 2).  No 

segundo argumento compreende-se que Cássio conhece noções conceituais de 

proporcionalidade, especificamente, as que usa em sua prática, pois ele fala que a 

quantidade de qualquer objeto está para um, ou seja, essa proporção é dita padrão na 

construção civil e necessária sua compreensão. O argumento 3) refere-se ao 

procedimento 3). No terceiro argumento compreende-se que Cássio tem consciência 

sobre suas ações. Ele indicou que algumas proporções de massa que passam a ser mais 

econômicas podem trazer prejuízos e/ou transtornos futuros como uma ou mais 

paredes derrubadas ou até perda total de uma construção ou de uma residência (pois 

o cimento fraco derruba as paredes). Ele também observou que, antigamente, 

utilizava-se barro, mas hoje não é recomendado, visto que este material pode causar 

rachaduras nas paredes, bem como o seu uso pode levar a um desabamento. 

(D’AMBROSIO, 2018) 

 

Considerações finais sobre a quarta configuração 

 

Destacaram-se às noções de proporcionalidade e as expressões que representam 

características (como a de qualidade). Percebe-se o uso de técnicas de cálculo mental 

ligados ao processo matemático, referentes aos objetos citados na configuração. Cássio 
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além de apresentar os seus modos de fazer a massa, também explica, o porquê de seus 

métodos práticos. Para ele, a água como recurso neste processo construtivo (da massa) 

ganha destaque, por ser um composto essencial e insubstituível.   
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QUINTA CONFIGURAÇÃO COGNITIVA DE CÁSSIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Considerações iniciais sobre a quinta configuração  

 

Linguagem: As expressões predominantes foram relacionadas às unidades de 

medidas. Cássio demonstrou que conhece a unidade centímetro, apesar de utilizar 

com frequência a unidade metro. Destacam-se as seguintes expressões a “primeira 

fiada de blocos”, que significa a primeira de blocos; e “toda arredor”, que significa 

 

Linguagem 

Primeira 
fiada de 

bloco, toda 
arredor, só 
em quadro, 
quatro lado, 
suspender, 

vai 
aprumando, 
até em cima, 

até o três 
metro de 

altura. 
 

Situação-problema 

Explique o processo de construção de uma parede. 
 

resolvem 
motivam 

Expressa  

e  

Suporta 

 

Regulam  

o 

uso 

Definições (Conceitos) 

1) Parede é se a alvenaria tá pronta, a gente vai suspender 

ela. 

 

Procedimentos 

1) Fazer o esquadro dela com o bloco, a primeira fiada de 
bloco, você tem que tirar o esquadro, toda certinha ela, 
primeira fiada toda arredor, não precisa botar muito logo 
não, é somente assim, uma fiada só em quadro, pra você 
botar o esquadro em cada, nos quatro, pra você vê se tá 
certo, que ele tando certinho com o esquadro, pronto, 
toda ela os quatro lado, aí pode começar suspender, aí já 
vão pegar o prumo, e os prumo, linha, vai botando bloco 
e vai aprumando, vai botando botando bloco e vai 
aprumando, vai te em cima, até os três os três metro de 
altura as parede. 

 

Proposições 

1)  Vai até em cima, até os três metro, vai dá certo; 
2) A primeira fiada de bloco, você tem que tirar o 
esquadro, [...] a primeira fiada toda arredor.  

 

justificam 

Argumentos 

1)  Eu sei usar ela, eu só sei se aquilo tá quando eu uso ela, ela vai me dizer tá certo, o 
prumo mesmo vai dizer agora sim, eu sei, eu conheço quando ele tá certo. [...] se é o prumo 
que está mentindo, ele não tá certo, esse prumo não presta, só comprando outro; 
2) Nunca deu errado não, porque quem ensina a gente é as ferramentas, o trabalho é que 
ensina a gente. Só se o sujeito for errar mesmo, botar pra errar; 
3)  Porque tirou o prumo, o nível que vê, se a alvenaria tá certa, certinha, nivelada, os três 
metro em cima vai dá certo e a gente tem que aprumar também aprumado até chegar lá. 
 

regulam 

Esquema 5 
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entorno ou em volta do terreno. Compreende-se que essas expressões podem ser 

caracterizadas como populares, específicas de Cássio e/ou do grupo social, ao qual 

está inserido em suas práticas laborais.  (HALL, 2016; D’AMBROSIO, 2018) 

 

Definições: A definição 1), a única nesta seção, trata da construção de uma parede. 

Compreende-se que só é possível construir uma parede após construção de uma 

alvenaria (etapa anterior). Daí, percebe-se que a definição apresentada, mesmo que de 

forma reduzida, apresenta um significado que se dá numa característica visual ou 

física. Nota-se isto com a expressão “suspender” (aqui em conjunção no infinitivo). 

Nesse sentido, percebe-se que uma parede é nomeada por apresentar o elemento altura 

num objeto matemático (quaisquer que sejam) do campo da Geometria. A seguir está 

a ilustração que trata de uma parede feita por tijolos situada na varanda da casa de 

Cássio: 

 
 

Figura 7. Construção de uma parede. 

 

Fonte: Arquivo do autor, 2019. 
 
 

Segundo Cássio, as construções de paredes com o uso de tijolos são mais fortes 

do que com blocos, por isso sempre preferiu tijolos. Ressaltou que a maioria das 

construções são com blocos, pois o custo dos tijolos é mais alto do que os blocos 
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(referente à cada unidade) e, ainda a construção com blocos é mais rápida do que com 

tijolos, dentre outros. Nesse caso, compreende-se que Cássio reconhece que quanto 

maior tamanho (do bloco ou tijolo), mais rápido será a construção. Claro que seguindo 

no mesmo ritmo, com o clima propício, dentre outras condições necessárias à 

realização dos trabalhos. (D’AMBROSIO, 2018) 

Conforme registrado numa nota de campo, Cássio esboçou como pensa a 

construção de uma parede.  Esse esboço se trata de uma aproximação com um projeto 

arquitetônico. A seguir o esboço de Cássio para explicar essa construção: 

 

Figura 8. Esboço de uma planta para a construção de uma parede. 

 
Fonte: Arquivo do autor, 2019. 

 
 

O desenho anterior facilitou a compreensão sobre a construção de uma parede. 

Ressalta-se que esse desenho foi feito com o uso de uma caneta esferográfica, sem o 

auxílio de outros recursos didáticos, como instrumentos de Desenho Geométrico 

(régua ou esquadros). Então, percebe-se que, sem dúvidas, Cássio possui noções 

geométricas (CASTRO; FONSECA, 2015). As descrições que ele apresentou foram 

fundamentais, como notas informativas que tratam dos procedimentos de construção 

da mesma desde a fundação. Mesmo com informações restritas, compreende-se que 

seja necessário primeiramente realizar a fundação, a alvenaria e, posteriormente, 

iniciar o processo de construção das paredes.  A partir dessa ilustração, Cássio destaca 
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que é necessário a altura de 3 metros para construção da parede. Feito isso, pode-se 

iniciar a construção da empena41 (inclinação) da casa. 

 

Procedimentos: Compreende-se os processos cognitivos desta construção (da parede), 

conforme os significados pessoais de Cássio (vistos na consideração cognitiva 

anterior), que só é possível levantar paredes depois que é realizada a alvenaria 

(GUSMÃO, 2006). Segundo ele, primeiramente, é necessário colocar “a primeira fiada 

de bloco’’ ou seja, a primeira linha com blocos interligados de massa. Isto pode tratar 

de objetos como Sequências e de Geometria Plana. Feito a construção dessa primeira 

linha, realiza-se o mesmo processo nos outros lados da determinada casa. Para isso, é 

essencial tirar o esquadro e utilizar o prumo, segundo Cássio. Esses processos são 

realizados até 3 metros de altura, essa considerada como a medida padrão de altura 

nessa etapa. Para ele, o aprendizado de sua prática em sua profissão se dá por conta 

da importância do uso das ferramentas que, por sua vez, representam recursos que o 

auxiliam, mas essa posição depende da sua observação nos referidos processos 

construtivos. Isto pode servir também para as demais etapas. Compreende-se que 

Cássio possui conhecimentos de referência institucional (GUSMÃO, 2006). Pode-se 

perceber isso quando ele afirma: “você tem que tirar o esquadro, [...] primeira fiada 

toda arredor [...], uma fiada só em quadro, [...], nos quatro, [...] vê se tá certo [...], 

pronto, [...] ai pode começar suspender, ai já vão pegar o prumo, e os prumo, linha, vai 

botando bloco e vai aprumando [...] ” (em procedimentos 1). Nessa fala (recorte) 

percebe-se que Cássio explica sequencialmente os seus passos na construção de uma 

parede, ou seja, primeiro, esquadrando, depois aprumando e alinhando. Assim, 

compreende-se os conhecimentos pessoais de Cássio coincidem com os institucionais, 

o que se pode dizer ser um estado epistêmico. (GUSMÃO, 2006)  

 

Proposições: Nota-se que Cássio utilizava três metros de altura padrão na construção 

de uma parede de uma casa, conforme proposição 1), mas para isso é muito importante 

a proposição 2), pois, segundo ele as primeiras linhas de blocos dos lados de uma 

parede devem estar niveladas e enquadradas. Segundo ele, todas as linhas de blocos, 

 
41 Visto em detalhes na próxima configuração. 
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a qual chama de fiadas, devem ser niveladas. Esse processo é feito com o uso da linha. 

Quando chegar em três metros de altura dificilmente a parede pode estar feita de 

forma equivocada.  Sendo assim, a parede será construída de forma ideal.  

 

Argumentos: Cássio ressalta que dificilmente terão erros na construção, caso se utilize 

as ferramentas apropriadas de forma correta. Nota-se que ele aprende na prática 

quando falou “o trabalho é que ensina a gente”. Nessa perspectiva, entende-se que 

Cássio se apropriou de um saber no decorrer de suas práticas. Sendo assim, seu 

conhecimento é aceito na comunidade, pois passou por um processo de validação ao 

longo de suas experiências, conforme Pais (2018) ressalta. 

Cássio realizou uma simulação da construção de uma parede no decorrer das 

entrevistas. Isto facilitou bastante a compreensão de seu modo próprio e prático. Nessa 

simulação, Cássio recordou os velhos tempos de trabalho e brincou indagando se não 

teria cimento para construir uma parede. A seguir a ilustração que trata dessa 

simulação: 

 

Figura 9. Simulação de uma construção de parede 

 

Fonte: Arquivo do autor, 2019. 
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Nesse processo ficou claro que o uso da linha é muito importante na construção 

civil, conforme Cássio. Esse processo é chamado de alinhamento, isto é, a linha que 

direciona o assentamento de blocos (ou tijolos) na mesma direção. 

Cássio descreveu algumas informações importantes a respeito da construção de 

uma parede. A seguir está a descrição dele: 

 

Figura 10. Importância do esquadro na construção de uma parede. 

 

Fonte: Arquivo do autor, 2019. 

 

Na descrição acima Cássio ressalta que é essencial a fundação e as paredes 

estarem no esquadro, caso contrário a casa (ou uma construção em andamento) corre 

grandes riscos de desabar (ou de serem derrubadas). (D’AMBROSIO, 2018). 

 

Considerações finais sobre a quinta configuração 

 

Mais uma vez percebe-se que Cássio possui noções geométricas, 

principalmente, depois de construir a definição de parede e de explicar o seu processo 

construtivo, distinguindo-o, com a utilização de blocos e de tijolos. Em consequência 

das compreensões desta configuração, foi necessário entender também, na próxima 

configuração, o processo construtivo de uma empena e do nivelamento das paredes, 

esse um requisito na construção da própria empena.  
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SEXTA CONFIGURAÇÃO COGNITIVA DE CÁSSIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Linguagem 

Tirar o nível, 
subir  certo, 
quadro dela, 
todo em três 
metro, altura, 
a quantidade 
é essa mesmo, 

vai 
suspendendo 

no meio, 
quando chega 

no último 
bloco; no 

último bloco 
você para, não 

pode subir 
mais, uma 

coisa 
separado, fica 

de mais, se 
botar de 

menos, se 
botar 

baixinho, 
menos, entrar 
pra dentro da 

casa, subir 
mais. 

 

Situação-problema 

Explique o que fazer para tirar o nível das paredes? E a 
construção da empena? 
 

resolvem 
motivam 

Expressa  

e  

Suporta 

 

Regulam  

o 

uso 

Definições (Conceitos) 
1) Nível das parede é claro que tem que tirar [...] pra 
parede subir certinha; 
2) Empena é uma parede também, mas só a queda da 
água. Da empena, a água joga pro quintal ou pra rua. 
 

Procedimentos 
1) Você vai suspender a parede três metro, então você 
tem que nivelar certinho até chegar os três metros 
certinho igual o da frente e o do fundo, que é pra poder 
fazer a empena depois das quatro parede;  
2) Quando terminar, vai pensar na queda da água. Você 
tem que puxar empena de um lado, uma empena do 
outro. Botar madeira nela, toda madeira com essa 
empena pra fazer a queda da água. A empena é dividir 
o meio da casa e pregar uma ripa no meio. [...] Esse meio 
puxa uma linha pra cá e outra pra cá, você bota um bloco 
aqui, um só e o outro aqui [...]. A linha, você vai 
suspendendo no meio pra ela ficar com queda até em 
cima. 
 

Proposições 

1) O quadro dela vai ficar todo em três metro [...], todos 
quatro tem que subir igual; 
2) Se for por dez por cinco é um metro e vinte a queda 
da água, um metro tá bom. 

justificam 

Argumentos 
1) Um lado deu certo, dois, ficar tudo certinho [...] Pra dá os quatro lado tudo 

certinho; 
2)  Porque só da empena dá queda da água, as quatroparede três metro ela não dá 

queda de água, uma coisa separado; 
2) Pra poder fazer a queda da água. [...], chegar no último bloco você para, não pode 

subir mais, assim a água vai ficar demais, vamos botar assim um metro de água, 
tem que ser um metro a queda da água, não precisa você botar de menos, se botar 
baixinho, menos ela não vai ter queda e vai entrar água pra dentro de casa, porque 
não tem queda.  

regulam 

Esquema 6 
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Considerações iniciais sobre a sexta configuração 

 

Linguagem: Compreende-se a expressão “quatro paredes” como uma representação 

de uma forma retangular, a qual não foi citada em nenhum momento por Cássio. A 

expressão ‘’todos os quatros têm de subir igual’’ nos indica que Cássio possui 

conhecimentos geométricos (CASTRO; FONSECA, 2015), pois esta citação pode 

representar sua compreensão de retas ou planos paralelos, dentre outros correlatos da 

Geometria Plana e da Geometria Espacial. Compreende-se essa expressão como um 

estado epistêmico. (GUSMÃO, 2006) 

Dentre as expressões contidas na Linguagem utilizada, destaca-se também a 

palavra “último”, quando justificou que não poderia ter nada além em sua explicação. 

O destaque nessa palavra se situa devido ao seu conhecimento cotidiano em utilizar a 

expressão contida na Proposição 2) “chegar no último bloco você para, não pode subir 

mais”. Apesar de representar para algumas referências uma forma ingênua linguística, 

considera-se que, mesmo sem conceitos científicos formalizados, Cássio possui 

conhecimentos que representam ou se aproximam de forma semiótica, 

cientificamente. Isto pode ser notado quando ele ressalta que não se pode ir além do 

último na expressão destacada anteriormente. Essa visão pode ser compreendida por 

Mezzaroba e Monteiro (2017) quando ressaltam que todos sujeitos são capazes de 

produzir conhecimento, porém não necessariamente sob sua roupagem científica.  

Compreende-se também que os conhecimentos de Cássio certamente sofrem 

influências das variações regionais, principalmente por se inserir numa perspectiva 

informal, isto é, devido ao próprio conhecimento linguístico de cada pessoa que, por 

sua vez, pode ter mudanças (ampliadas ou não). Isto pode ser compreendido nas 

expressões utilizadas por Cássio, entre elas, as que tratam das unidades como ‘’três 

metro’’ em alguns casos, já ‘’três metros’’ em outros. De forma geral, nota-se que Cássio 

utilizou em expressões, que tratam das unidades de medidas, na forma singular como 

por exemplos “dois metro’’, oito litro, dentre outras que podem ser vistas nos 

esquemas do EOS, apresentados em análise. Nesse contexto linguístico, pode-se 

pensar em duas possibilidades: a primeira trata de uma identidade cultural própria de 

Cássio e a segunda da utilização de termos semelhantes aos grupos antepassados, 
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quando atuava profissionalmente, agregando e/ou construindo a sua nova linguagem 

(D’AMBROSIO, 2018). Assim, compreende-se que, por meio do acesso à linguagem 

comum, os objetos têm sentido e significado produzido e intercambiado (HALL, 2016). 

Ao tratar da comunicação compreende a influência da negociação de significados que 

são manifestados da prática de Cássio em suas práticas e atividades matemáticas. 

(GODINO; BATANERO; FONT, 2008)  

 

Definições: Nesta seção, Cássio explica sobre a importância do processo de 

nivelamento das paredes numa casa e sobre a construção de uma empena. Segundo 

ele, o nivelamento é essencial na construção de uma parede. Sem isso, não é possível a 

parede possuir 3 metros de altura (padrão nas construções de Cássio). Ressalta-se que 

a altura supostamente padrão, pode ter apropriações e aproximações a depender do 

que se pretende na determinada construção, ou seja, nota-se o padrão, mas passíveis 

de adequações, quando necessárias. Certamente, fruto do estado cognitivo (GUSMÃO, 

2006; GODINO; BATANERO; FONT, 2008). A seguir o processo de nivelamento de 

uma parede (simulada por Cássio): 

 

Figura 11. Visão superior da simulação de construção de uma parede. 

 

Fonte: Arquivo do autor, 2019. 
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 Nessa situação, Cássio realiza o processo de alinhamento da parede simulada 

e não o seu nivelamento. Dessa forma, parece haver mais um conflito semiótico 

(GODINO; BATANERO; FONT, 2008), porém se ressalta que Cássio não teve o nível 

(ferramenta) para realizar o processo de nivelamento (simulado). Sendo assim, 

considera-se um caso de ambiguidade conceitual, considerando a relevância dos 

significados associados por ele em relação à execução dos trabalhos realizados por ele 

(D’AMBROSIO, 2018).  Compreende-se também que, mesmo sem o prumo a parede 

(simulada) se aproxima de uma verticalidade relacionada a superfície. Assim, percebe-

se que Cássio possui conhecimentos matemáticos práticos construídos ao longo de sua 

experiência (CASTRO; FONSECA, 2015), ou seja, nota-se que ele domina uma 

aproximação boa na realização de um nivelamento.  

Por meio da definição 2), compreende-se que a empena e a parede são partes 

diferentes e complementares. A seguir a ilustração que trata da empena na parte 

externa da casa de Cássio: 

 

Figura 12. Empena de uma casa. 

 

Fonte: Arquivo do autor, 2019. 

 

Conforme os conhecimentos de Cássio, compreende-se, que a empena não faz 

parte da parede. A empena possui seu nome específico devido à sua própria 

caracterização. Assim como na parede, também é importante o nível na construção da 
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empena, pois a empena é feita após à parede. Sendo assim, a empena segue a 

padronização do nivelamento da parede. Ao explicar os procedimentos de como fazer 

uma empena e sua devida função, percebe-se que ela, nada mais é, do que uma 

inclinação, isto parece com a parte superior inclinada no intuito de deslocamento das 

águas de chuva para localidades externas da casa, seja a rua, seja o quintal. Nesta 

passagem, nota-se também que a forma gestual de Cássio, ao se referir a empena como 

um triângulo (obtusângulo isósceles ou escaleno) em sua explicação, o que ficou nítido 

que Cássio possui noções geométricas. Pode-se observar, assim, o objeto matemático 

pertencente à Geometria Plana.  

 

Procedimentos: A construção da empena é feita depois da realização das paredes. 

Compreende-se que a altura da casa não depende do tamanho da casa, mas a empena 

sim, ou seja, a altura das paredes de uma casa, considerando o mínimo indicado por 

padrões da construção civil, não dependem do tamanho da casa, mas da preferência 

do proprietário, por exemplo, mais aconchegante (mais baixa) ou maior amplitude 

(mais alta). Já a altura da “empena” realmente depende do tamanho da casa. Cássio 

explicou que geralmente a altura das paredes são de três metros, porém nem todas a 

casas seguem esse valor como padrão. Essa ideia também pode ser dada à altura da 

empena de uma casa. Também se compreende que é predominante aproximações nas 

medições e, sem dúvidas, que o processo de construção civil se dá por meio de 

condições. De certa forma, o EOS proporcionou identificar estados cognitivos por meio 

deste elemento (GUSMÃO, 2006). Cognitivo quando ele afirma que “Você vai 

suspender a parede três metro, então você tem que nivelar certinho até chegar os três 

metros certinho, igual o da frente e o do fundo, que é pra poder fazer a empena depois 

das quatro parede” (visto no procedimento 1). Os conectivos “então” “e que é pra” 

representam que, cognitivamente, Cássio utiliza recursos de seus conhecimentos para 

explicar o procedimento.   

 

Proposições: A partir da proposição 1 compreende-se que Cássio possui noções 

geométricas, pois trata-se de retas paralelas, altura, dentre outras, já na proposição 2 

compreende-se que existe condições de proporcionalidade para determinar a altura da 
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parede e da queda da água de acordo com o tamanho da casa. Isto é notado pelo uso 

do conectivo “se”. A depender do tamanho da casa, define-se a altura da queda da 

água. 

Destaca-se a proposição 2), e nela, o EOS proporcionou identificar estados 

epistêmicos (GUSMÃO, 2006; GODINO; BATANERO; FONT, 2008). Por exemplo, 

quando ele afirma que “o quadro dela vai ficar todo em três metro [...], todos quatro 

tem que subir igual”. Nessa fala, compreende-se que Cássio possui conhecimentos 

matemáticos, de forma exemplificada, que a altura de todos os lados (retangulares, 

nesse caso) de uma casa devem ter a mesma altura, tratando da parede, conforme o 

entendimento e definição de Cássio. Ressalta-se que se trata de um conhecimento de 

referência institucional. (GUSMÃO, 2006) 

 

Argumentações: Em síntese, percebe-se os principais destaques nas definições e 

proposições, esses foram justificados e validados (em argumentos desta seção), os 

quais foram significativos para as análises e compreensões até aqui apresentadas. O 

argumento 1) trata da definição 1), o argumento 2) trata da definição 2) e o argumento 

3) trata da proposição 2).  

No argumento 1), percebem-se que ele conhece que o nível deve ser feito em 

cada lado, porém todos os lados devem estar em harmonia, ou seja, esse processo se 

dá de forma ordinária e complementar. Ordinária, porque é realizado separadamente, 

individualmente e por etapa, já complementar, porque todos os lados devem estar 

padronizados, isto é, no mesmo nível. No argumento 2), percebe-se que 

cognitivamente Cássio, compreende que se todos os lados da parede tiverem a mesma 

altura, não será possível, em eventuais chuvas, que o volume de água se desloque de 

forma eficaz. Daí, a importância da empena de uma casa. Nota-se também o seu 

significado pessoal, quando entende que a empena e a parede não são iguais, apesar 

de complementares. Compreende-se que por meio desse significado, certamente o 

processo comunicativo nessa construção seja facilitado. Assim, é melhor entendido 

entre os operários. O estado cognitivo também se destaca no argumento 3). Percebe-se 

que a altura da empena pode variar. Isto de acordo com o tamanho da casa. 
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Compreende-se que a altura não pode ser baixa, pois a eficiência da queda seria menor. 

Nota-se que esse argumento reforça ainda mais a importância da empena de uma casa. 

As afirmações de Cássio acerca da relação de proporcionalidade entre a altura 

da empena e o comprimento da casa, visa garantir um padrão de indicação, que na 

Matemática Acadêmica é representado por ideias/conceitos como os de tangente, de 

coeficiente angular e de derivadas, considerando os níveis de aprofundamento dos 

estudos. 

 

Considerações finais sobre a sexta configuração 

 

Nesta configuração, percebe-se a presença de algumas formas geométricas em 

expressões utilizadas por Cássio. Percebe-se a presença de duas relações nesta 

configuração analisada: a primeira trata de dependência e a segunda de condição. 

Ambas relações estão diretamente ligadas às pretensões do proprietário da construção. 

Sempre pode haver a necessidade de apropriações na realização das construções no 

mundo civil, e isto, estabelece a presença em todo processo de aproximações nas 

medições.   

Uma observação a mais e que faz sentido, sem interferir de forma alguma nas 

análises apresentadas acima, mas sim em justificar a produção de conhecimentos fora 

da referência institucional acadêmica, trata das influências e das variações linguísticas, 

onde o mais importante é o processo comunicativo, de forma compreensiva. Por 

exemplo, tratando-se da referência construção civil percebe-se que os processos 

comunicativos em determinadas regiões podem se dá através da singularidade em 

expressões de medidas, como neste caso. Pode-se dizer que isto, é consequência e 

essência do cotidiano e das funções semióticas, que tratam dessas construções de 

conhecimentos. Pensa-se que não se trata de afirmar que a formalização acadêmica é 

desnecessária com os sujeitos que não as utilizam ou aos que utilizam com pouca 

frequência, mas sim de afirmar que deve-se respeitar e reconhecer os valores e os 

conhecimentos de determinadas instituições, sem exceção e, de culturas distintas.  
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SÉTIMA CONFIGURAÇÃO COGNITIVA DE CÁSSIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerações iniciais sobre a sétima configuração 

 

Linguagem: As expressões contidas nessa Configuração foram de acordo com a 

experimentação como “um pouquinho, mais forte, mais fraca, muito grossa”, dentre 

outras.  Percebe-se que Cássio compreende a pintura por meio de sua observação 

(D’AMBROSIO, 2018). Nessa perspectiva, ele utilizou expressões que indicam a 

 

Linguagem 

Quantidade, 
um saquinho, 
muito grosso, 
vai medindo, 

vai 
experimentand
o, 8 litros, um 
pouquinho, 

mais forte, mais 
fraca, 5 quilos, 
muito grossa. 

 

Situação-problema 

Explique seu modo de calcular a quantidade de tinta 
para pintar uma parede. 
 

resolvem 
motivam 

Expressa  

e  

Suporta 

 

Regulam  

o 

uso 

Definições (Conceitos) 
1) Boa pintura significa que ela está cobrindo bem a 
parede. 
 

Procedimentos 
1) Se for uma tinta isdraque (hidracor), [...]você pega 
8 litro de água e bota 1 saquinho daquele, mistura, 
dissolve. [...] você bota a grossura que você quer, você 
vai medindo, vai experimentando. [...] tá boa se ela tá 
cobrindo bem a parede, tá boa; 
2) A mesma coisa, uma lata de tinta, vamos dizer 
assim tinta plástica, lata grande de 5 quilos mais ou 
menos, ai você bota água [...], de acordo com o gosto 
da pessoa, a gente não vai botar o que vem na lata; 
3) Tinta óleo, você abriu ela, você vai que ela está 
muito grossa, você bota um pouquinho de querosene 
ou de solvente, e mexendo, é uma coisa fácil, pinta 
como a gente gosta.  
 

Proposições 
1) A quantidade precisa saber qual é a tinta. 

 

justificam 

Argumentos 

1) Então, é a gente mesmo que vai experimentando na parede um pouquinho de tinta. 
[...] eu quero mais forte, eu quero mais, mais fraca isdraque também vai botar 8 litros, 
vai ficar muito forte, você bota mais 1 litro ou 2, vai experimentando até a bichinha que 
a gente quer; 
2) Quando ela vem ali na lata vem muito forte, mas você não vai gastar muita tinta e 
mesmo tem que botar mais fraca, não muito fraca. 
 

regulam 

Esquema 7 
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qualidade, conforme a sua percepção. Nota-se que o uso do sufixo (no diminuitivo) 

“inho” é utilizado como uma forma sútil de se expressar, mesmo em palavras que 

indicam pequeno porte, como pouquinho. Percebe-se também o uso de palavras na 

forma de gerúndio. Sua forma nominal é derivada do radical do verbo acrescida da 

vogal temática e da desinência “ndo”. Por exemplos: experimentando, medindo. Essas 

palavras indicam uma ação, uma ideia de progressão e continuidade. Nota-se 

ambiguidade nos conceitos dos significados da palavra “mais”, vista em duas 

expressões usada por Cássio: “mais forte” e “mais fraca”. Percebe-se que essa palavra 

representa uma quantidade além do evento, porém no primeiro caso excede, já no 

segundo retrocede.  

 Ressalta-se que o termo Isdraque utilizado por Cássio, trata-se de um caso típico 

ou análogo ao “Bombril” (que se refere à palha de aço) e tantos outros produtos, que 

a marca se tornou expressões dos produtos que representava. O Isdraque refere-se a 

tinta em pó, que atualmente é conhecida como Hidracor.  

 

Definições: A definição 1) apresentada nesta seção referente à pintura de uma casa 

trata-se de uma representação qualitativa, ou seja, a boa pintura é quando a tinta cobre 

toda a superfície de um determinado setor. Compreende-se que essa definição é dada 

conforme seu significado pessoal. (GUSMÃO, 2006) 

 

Procedimentos: Os procedimentos relacionados a pintura foram dados de acordo com 

o tipo de tinta que Cássio conhece ou ao menos os tipos de tinta que foram recordados 

de suas práticas vivenciadas quando profissional, em atividade (D’AMBROSIO, 2018).  

Segundo ele, a quantidade de tinta depende do tipo da tinta, conforme os três 

procedimentos: um para Isdraque, outro para tinta Óleo e outro para tinta Plástica. No 

primeiro caso para o Isdraque foi percebido que se trata de um pó, o qual precisa ser 

misturado com água para a preparação da tinta, o que difere da Tinta Óleo e da Tinta 

Plástica, que são tipos de tintas industrializadas de forma já pronta para consumo. 

Entretanto, ele nos indicou que a Tinta Óleo pode ser misturada com Solvente e a Tinta 

Plástica com água. Compreende-se que os procedimentos predominantes de Cássio se 

caracterizam de um estado cognitivo, através da experimentação. (GUSMÃO, 2006). 
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Proposições: Segundo o entrevistado Cássio a quantidade de tinta necessária para 

pintar uma parede está de acordo com a preferência do cliente. Ou seja, depende da 

coloração, dando-lhe matizes, tons e texturas, que serão realizadas neste processo. 

Trata-se da observação do pintor e da sua prática experimental (D’AMBROSIO, 2018).  

Compreende-se que a quantidade de tinta numa determinada pintura depende do tipo 

da tinta, (Isdraque, Plástica, Óleo). Cada tinta específica possui uma substância, as 

quais podem ser dissolvidas, sejam água, solvente ou querosene. Nesse sentido, o 

pintor pode determinar o ponto da tinta seja mais fraca, seja mais forte. Nesse sentido, 

Cássio não recomenda que se utilize sempre a proporção de pintura indicada nas 

embalagens da tinta. Sendo assim, nota-se que o processo de pintura é dado de forma 

cognitiva e concluímos esse processo se dá pelos experimentos e observação. 

(D’AMBROSIO, 2018) 

 

Argumentos: Os métodos contidos nos procedimentos são referentes à sua própria 

prática, essas que foram construídas de acordo com suas experiências e de suas 

condições econômicas e financeiras, que pode ser verificado nos argumentos 1) e 2). 

Com o processo de experimentação é possível compreender que “não há, porém uma 

só Matemática; há muitas Matemáticas” (D’AMBROSIO, 2018, p. 16). Dessa forma, 

experimentando, é possível entender que existem diversos modos de matematizar. 

Conforme Costa (2014, p. 187) “é no comportamento, na prática que se redefine e se 

reconstrói o conhecimento”. Contudo por meio da manifestação cultural pode-se 

identificar e compreender práticas matemáticas e conhecimentos matemáticos.  

 

Considerações finais sobre a sétima configuração 

 

Nesta seção, compreende-se que Cássio utiliza procedimentos experimentais, 

considerando as condições econômicas e financeiras do proprietário. Por meio de suas 

observações e de suas percepções em tais experimentos, ele avalia a qualidade e a 

tonicidade de sua pintura.  Nesse processo, há indícios de uma ação, estabelecendo 

uma ideia de progressão e continuidade à medida que se realiza os experimentos.   
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OITAVA CONFIGURAÇÃO COGNITIVA DE CÁSSIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linguagem 

3 metros de 
altura,  

sobrando, 
espaço, é 

40 
tamanho, 

maior que, 
largura 

mais largo, 
virar, 40 

centímetro, 
40 pro lado 

e 40 pro 
outro. 

 

 

Situação-problema 

Explique como fazer um telhado de uma casa. 
 

resolvem 
motivam 

Expressa  

e  

suporta 

 

Regulam  

o 

uso 

Definições (Conceitos) 

1) O telhado é isso que tou falando, bota madeira fazendo a 
empena primeiro, coloca peça da peça barrote, do barrote a 
ripa, da ripa, depois vem as telhas, é outra coisa fácil, cabou; 
2) Berau é o espaço de fora da casa que 40 pro lado e 40 pro 
outro sobrando sobra [...], tem que ser maior que a as peça 
da casa, a largura, mais largo, maior que a largura da casa.  
 

Procedimentos 

1) Você tem que fazer a empena pra poder colocar as peças, 
depois barrote, ripa e telhas, aí tem que fazer a empena. [...] 
Essas peças todas pronta no telhado esquadrada toda 
pregada no lugar certo, aí pronto, aí botou as ripa tudo, as 
peças tudo, pronto já pra botar as peça, só pra colocar as 
telhas. Pode botar logo as telhas no mesmo tempo, não 
atrapalhou. No mesmo dia a pessoa começa, terminou; 
2) Tem que medir. Se tem a telha tem 40, você coloca 35, 
sobrando, porque não pode, é, o espaço é 40, dependendo 
tamanho da telha, eu medi, eu tirei um pedaço de ripa deste 
tamanho, medi 35, aí por esse pedaço de ripa, eu fui botando 
o espaço, entendeu. Os barrote você bota quantos quer, pode 
ser o espaço de 40, 50, o espaço de um para o outro. 
 

Proposições 

1) Ela tá com 35, ali, pra ficar uma sobra; 
2) O tamanho das peças tem que ser maior do que a largura 
das paredes, tem que ser mais maior um pouco, [...] as peças 
tem que ser 40 centímetro pro lado e 40 pro outro, sobrando 
que é pra fazer o berau. 

 

 

justificam 

 

Argumentos 

1) Pra ela não imbicar, pra ela apoiar bem; 
2) porque se ela ficar bem na pontinha, ela pode cair, qualquer gato que pisar já tá na 
beira, então tem que dá uma sobrazinha do gato né, é isso aí, é o que eu sei; 

3) Ficar com um  berau pra não molhar as parede, tem que deixar com berau [...] que é 
pra ela não imbicar, não cair, tem que ser maior pra guentar bem na parede, ficar fixe 
não virar cá, nem pra lá, então ela é maior né, não vai cair. 
 

regulam 

Esquema 8 
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Considerações iniciais sobre a oitava configuração 

 

Linguagem: As expressões que se destacam nesta situação se referem às medidas. 

Compreende-se que Cássio possui noções geométricas e de operações básicas, quando 

afirmou “maior que a largura da casa” (visto em definição 1) e “coloca 35, sobrando, 

[...]” (em procedimento 2), respectivamente. Também se compreende que Cássio 

possui noções de proporção, quando expressou ‘’40 pro outro’’ (vistos em definição 1 

e proposição 2). Essas expressões tratam de um estado cognitivo de Cássio em suas 

explicações. (GUSMÃO, 2006) 

 

Definições: Cássio nos explica que o telhado significa uma cobertura, que por sua vez 

foi definida por ele de forma ordinária em relação aos elementos que compõem a 

estrutura da cobertura por meio de seus procedimentos, conforme a definição 1) “bota 

madeira fazendo a empena primeiro, coloca peça da peça barrote, do barrote a ripa, da 

ripa, depois vem as telhas, é outra coisa fácil, cabou”. Compreende-se que essa 

definição é dada de forma cognitiva, pois Cássio explica o seu próprio modo de 

realizar este processo de atelhar, de forma subjetiva, mas os sentidos são dados de 

forma epistêmica, ou seja, forma sequencial, que coincide com a referência 

institucional da construção civil (GUSMÃO, 2006; D’AMBROSIO, 2018).  A definição 

2) trata-se do berau, esse muito importante na construção do telhado. Ressaltou que é 

necessário à construção de um berau, que nada mais é do que uma parte da cobertura 

da casa, que se projeta para fora, situando-se na parte externa das paredes (que 

representam o tamanho da casa),  isto é visto em definição 2), quando diz que berau 

“é o espaço de fora da casa que 40 pro lado e 40 pro outro”. Compreende-se que essa 

definição é dada através de conhecimentos pessoais de Cássio, que se aproximam de 

conhecimentos práticos de referência institucional (GUSMÃO, 2006). O berau, possui 

importância na sustentação das paredes e da cobertura.  As ilustrações (frente e fundo, 

respectivamente) a seguir trata do Berau: 
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Figura 13. Berau situado na frente da casa de Cássio. 

 

Fonte: Arquivo do autor, 2019. 

 

Figura 14. Berau situado no fundo da casa de Cássio. 

 

Fonte: Arquivo do autor, 2019. 

 

Por meio das duas ilustrações acima compreende-se a definição 2, quando 

Cássio expressa “40 pro lado e 40 pro outro sobrando” ao tratar do berau, referindo-se 

à frente e ao fundo de sua casa como lados. Considera-se que essa definição de Cássio 

se trata de um estado epistêmico, pois este conhecimento pessoal se aproxima do 
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institucional, quando trata dos espações apropriados na construção de um berau. 

(GUSMÃO, 2006) 

 

Procedimentos: No procedimento 1), compreende-se que a medição é essencial nesta 

etapa. Além dos conhecimentos em sua prática, Cássio compreende as técnicas da 

mesma (D’AMBROSIO, 2018). Compreende-se que para construir o telhado de uma 

casa, primeiramente, deve ser feita a empena, ou seja, inclinação da parte superior 

numa parede. Segundo Cássio, colocam-se as telhas na medida que a sua estrutura 

está composta (em ordem de construção: 1° peças, 2° barrotes, 3° ripas e por fim, 4° 

telhas). Segundo ele, este processo pode ser feito em um mesmo dia. Percebe-se que as 

ripas são colocadas de forma perpendicular em ralação ao comprimento da sua casa, 

bem como o modo que se situam as peças, já os barrotes são situados de forma paralela 

em relação ao comprimento de sua casa, isto é, os barrotes se situam de forma paralela 

às ripas e às peças, sendo assim, a apresentação da estrutura da composição do telhado 

de sua casa. A estrutura do telhado é configurada de forma malha 

quadrangular/retangular. No procedimento 2), Cássio possui conhecimentos das 

operações básicas (adição e subtração) e conhecimentos geométricos. Na expressão ‘’se 

tem a telha tem 40, você coloca 35, sobrando’’, Cássio calcula uma margem de 5 

centímetros em relação ao espaço (distância entre as ripas) com o comprimento da 

telha. Compreende-se que deve existir uma margem nesta etapa, que pode variar de 

acordo com o tamanho da telha. Compreende-se que esses conhecimentos 

matemáticos são de referência institucional, mesmo sendo manifestados de forma 

cognitiva e atribuídos por seus significados pessoais. (GUSMÃO, 2006) 

 

Proposições: A proposição 1) trata-se do espaço entre as telhas. Segundo Cássio é 

necessário que o espaço entre as ripas seja menor que o tamanho da telha, pois é 

necessário ter “uma sobra” para que as telhas não se desloquem. A ideia da proposição 

2) é semelhante a 1), pois trata-se de medições. A proposição 2) refere-se ao berau, que 

por sua vez, além de tratar de operações básicas (adição e subtração), também trata de 

uma proporcionalidade entre os espaços, quando expressa “as peças tem que ser 40 

centímetro pro lado e 40 pro outro”, ou seja, as medidas utilizadas no comprimento de 
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cada berrau devem ser semelhantes, segundo Cássio. Compreende-se que possui 

noções geométricas, relacionadas aos elementos de figuras planas e unidades de 

medidas quando citou “largura das paredes” e “40 centímetros”, respectivamente, 

conforme proposição 2). A seguir o telhado da casa de Cássio: 

 

Figura 15. Telhado da casa de Cássio. 

 

Fonte: Arquivo do autor, 2019. 

 

Cássio explicou o processo de construção de um telhado tomando essa parte da 

cozinha como sua referência, a qual foi feita por ele. A seguir a ilustração que trata de 

um desenho elaborado por Cássio para explicar o telhado: 

 

Figura 16. Esboço de um telhado. 

 

Fonte: Arquivo do autor, 2019. 

Peça 

Ripa 

Barrote 
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Esse esboço facilitou o entendimento sobre a construção do telhado. Nesse 

desenho Cássio mostrou que possui noções geométricas. Ressalta-se que esse desenho 

foi feito somente como uso de uma caneta esferográfica, como nos desenhos da 

primeira e quinta configurações. É notável sua percepção em relação a empena como 

pré-requisito da construção de um telhado. Nota-se também, que a empena é 

representada por um triângulo obtusângulo, pois possui um de seus ângulos com 

região maior que 90°. Ressalta-se também que esse desenho pode indicar, talvez, um 

triângulo isósceles (triângulo que possui dois lados e ângulos internos iguais). 

Compreende-se que esse desenho é uma forma de representar cognitivamente, seus 

conhecimentos matemáticos práticos e pessoais. (GUSMÃO, 2006) 

 

Argumentos: Cássio ressaltou que o berau pode servir também para não molhar as 

paredes. Caso molhadas podem trazer prejuízos ao longo do tempo, conforme 

argumento 3). Concluiu sua fala nesta questão nos indicando que, na elaboração/ 

planejamento do telhado é preciso pensar nos males que podem ocorrer 

posteriormente. Nesse sentindo, citou a hipótese de os gatos atrapalharem sua 

construção, em argumento 2), assim trazendo danos e/ou perdas em períodos 

chuvosos, por exemplo, dentre outros (D’AMBROSIO, 2018). Considera-se esse 

conhecimento como pessoal (GUSMÃO, 2006). Compreende-se que numa construção 

sempre se deve pensar em possíveis impasses ou danos que podem ocorrer de forma 

no pós-construção, ou seja, não somente pensar no andamento, conforme nessa 

situação-problema apresentada. (D’AMBROSIO, 2018) 

 

Considerações finais sobre a oitava configuração 

 

Compreende-se que os profissionais (operários) não devem ser reconhecidos 

somente pelas improvisações, mas por suas precauções que, sem dúvidas, são muito 

precisas. Sendo assim, os conhecimentos cotidianos apresentados por Cássio são 

fundamentais, não somente por saber construir em sua prática, mas por compreender 

o que se faz num processo construtivo, desempenhando competências laborais e 

comportamentais, de forma cognitiva e epistêmica.  
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NONA CONFIGURAÇÃO COGNITIVA DE CÁSSIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Linguagem 

Um Tê, 
 a curva,  

Tê no meio, 
 Tê para 

subir, 
 a altura. 

 

 

Situação-problema 

Explique a instalação do chuveiro em sua casa. 
 

resolvem 

motivam 

Expressa  

e  

Suporta 

 

Regulam  

o 

uso 

 

Definições (Conceitos) 
1) Tê significa juntar três tubos [...] que vem do quintal, [...], 
da pia [...] e o tudo para ela subir até a altura do chuveiro; 
2) Curva é para virar, [...] pra lá, pra cá.  
 

Procedimentos 
1) Vem tudo de lá de fora, a tubulação da caixa para a 
cozinha, aí bota a instalação, [...] eu puxei da cozinha e puxei 
para o banheiro. [...] e aí eu dei uma puxada pa o chuveiro, 
é fácil, eu puxei ele e coloquei, tão fácil botar isso; 
2) Fiz como se fosse qualquer torneira, qualquer outro 
trabalho de pia, ele caiu água, eu botei, entendeu, tem que 
dá um jeito pra ele cair água, caiu, pronto; 
3) Coloquei assim, quebrando a parede, embutindo nas 
paredes e puxei, botei chuveiro, caiu água, pronto, coisa 
fácil, aí precisa de um Tê, a curva, coisa assim. 
 

Proposições 
1) O chuveiro precisa de um Tê no meio ali, [...] então o Tê 
para subir, pra ela subir; 
2) A curva mesmo para virar. [...] é pra canto de parede, pra 
virar pra lá e pra cá.  

 
 

justificam 

Argumentos 

1) Rapaz, eu fiz brincando como eu não sei, ninguém me ensinou, aí eu fui colocando 
como se fosse uma torneira, eu cheguei e coloquei e ficou ali; 
2) Porque ele vem pra essa pia de cá, aí eu aproveitei um Tê pra água que vem do quintal 
e para pegar o tubo da pia, então o Tê para subir, até a altura do chuveiro embutido, quer 
dizer o Tê, tá aqui né. Isto eu fazendo sem ninguém me ensinar, eu não sei, Deus me deu, 
eu via os outros fazer as coisas trabalhando na prefeitura e tal, a gente também vai ajudar 
a pessoa fazer esgoto, esgoto de rua, essas coisas. Faz tudo; 
3) Às vezes, é um lugar que não pode pegar uma luva certa.  
 

regulam 

Esquema 9 
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Considerações iniciais sobre a nona configuração 

 

Linguagem: Predominaram as expressões de acordo com movimentação/direção ao 

tratar do Tê e da Curva, como conexões (acessórios) essenciais numa instalação de 

chuveiro, bem como instalações em gerais que envolvem tubulação.  

Apesar de Cássio chamar o joelho de curva, ressalta-se que ele sabe a diferença 

entre essas conexões. Neste caso, isso não é considerado como um conflito semiótico, 

pois se trata de uma opção dele, devido as funções e características semelhantes delas. 

(GUSMÃO, 2006) 

Destaca-se também a conclusão de Cássio nesta situação-problema com a 

expressão “isso fazendo, sem ninguém me ensinar, eu não sei, Deus me deu, eu via os 

outros fazer as coisas trabalhando’’, em que, pode-se demonstrar que ele teve seu 

processo de aprendizagem em sua própria prática cotidiana ou por observar as 

práticas de outros operários da Construção Civil (D’AMBROSIO, 2018). Considera-se 

ainda que, essa fala representa, de uma forma cognitiva, a construção dos 

conhecimentos de Cássio, pessoais, mas que também são institucionais. (GUSMÃO, 

2006) 

 

Definições: Segundo Cássio utilizar o Tê numa instalação aparece como uma 

necessidade de unir três tubos, em definição 1), pois nem sempre é possível uma 

ligação direta para instalar o chuveiro. Isto pode ser explicado no argumento 3). Essa 

explicação cognitiva trata de um estado epistêmico, isto é, de referência institucional 

(GUSMÃO, 2006). Também precisa de uma curva, essa serve para alterar a direção dos 

tubos, de acordo com o percurso definido pelo operário, conforme a definição 2), 

quando expressa “virar, [...] pra lá, pra cá”. Essa explicação também se trata de 

referência institucional. Cássio faz as definições 1) e 2) de acordo com a função dos 

recursos (o Tê e a Curva). Nessa perspectiva, compreende-se que Cássio atribui 

significados pessoais aos recursos conforme os utiliza. Considera-se que esses 

significados se coincidem com os institucionais (GUSMÃO, 2006). A seguir a ilustração 

que trata da instalação de uma pia: 
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Figura 17. Tê e curva da instalação de uma pia na casa de Cássio. 

 

Fonte: Arquivo do autor, 2019. 

 
 
 

Procedimentos: Este processo pode ser explicado pelo improviso imediato e pelas suas 

experiências quando funcionário da prefeitura. (HALL, 2016). D’AMBROSIO, 2018).  

Sua observação e conhecimento de sua própria casa foram fundamentais nessa etapa 

(de instalação).  

No procedimento 1) compreende-se que Cássio conhece que a água consumida 

internamente é externa. Esse conhecimento pode se tratar de referência institucional, 

considerando esse caso particular. (GUSMÃO, 2006; GODINO; BATANERO; FONT, 

2008) 

Segundo Cássio, utilizam-se instalações (tubulações) para o movimento e 

descolamento da água até os cômodos que se pretende em sua casa. Para isso, é 

utilizado peças conectivas que facilitaram o acesso, como o caso da curva (que é um 

joelho).  

A ilustração a seguir trata de uma curva, essa essencial nesse processo de 

movimentação, conforme ressaltou Cássio. 
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Figura 18. Curva. 

 

Fonte: Arquivo do autor, 2019. 

 

Percebe-se que Cássio teve dificuldades em explicar os procedimentos da 

instalação do chuveiro. A ilustração a seguir é referente ao procedimento 2), o qual 

trata da sua instalação do chuveiro: 

 
 

Figura 19. Instalação do chuveiro na casa de Cássio. 

 

Fonte: Arquivo do autor, 2019. 
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Proposições: De acordo com a proposição 1) compreende-se que em toda instalação 

de chuveiro necessita-se no mínimo de um Tê, pois sempre será necessário unir tubos 

para o deslocamento da água no que se pretende. Essa necessidade também é vista na 

proposição 2) ao tratar da curva, pois Cássio nos explica que a água vem de fora da 

casa, assim é necessário ser compartilhada em diversos cômodos. Daí a curva é 

essencial nesse processo.  Compreende-se que esses conhecimentos são pessoais de 

Cássio, mas que também podem ser considerados como institucionais. (GUSMÃO, 

2006) 

 

Argumentos: As explicações que tratam dos procedimentos podem ser verificadas no 

argumento 2). Quando Cássio explica (em argumento 2) que aprendeu com a ajuda de 

colegas que trabalhavam na mesma empresa (prefeitura), compreende-se que ele 

construiu conhecimentos por meio da apropriação de informações com os saberes de 

outros, conforme Micotti (1999). Cássio disse que não tinha experiência alguma da 

instalação de um chuveiro, mas ressalta que não teve muitas dificuldades nesse 

processo. Segundo ele, esse processo foi fácil. Além disso, ele revelou que realizou a 

instalação da pia em sua casa “brincando”. Essa expressão pode indicar que Cássio 

tem prazer, amor, vontade de aprender, dentre outros sentimentos que simbolizam a 

satisfação no desenvolvimento de uma experiência a ser vivenciada em seu labor. 

(D’AMBROSIO, 2018). Ele disse ainda que seu objetivo era fazer a água cair do 

chuveiro. Para isso, ele utilizou um processo semelhante de instalação de uma torneira, 

em Argumento 1). Certamente a sua comparação foi fundamental para realização da 

instalação de chuveiro em sua casa (D’AMBROSIO, 2018). Cássio possuía 

conhecimentos prévios e utilizou para a realização desta etapa (instalação de um 

chuveiro). Nessa perspectiva, o conhecimento foi construído por meio de uma relação 

que se estabelece entre um sujeito que conhece e um objeto a ser conhecido, ou seja, o 

conhecimento foi construído durante o processo. Essa ponte que os liga. 

(MEZZAROBA; MONTEIRO, 2017) 
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Considerações finais sobre a nona configuração 

 

Nesta seção, destacaram-se a utilização de dois recursos essenciais na instalação 

de um chuveiro: o Tê e a Curva. Ambos são essenciais devido a necessidade de 

movimentar e direcionar a água a determinados cômodos de uma casa. Através de 

experiências, improvisações e observações, Cássio desenvolve este processo de 

instalação, demostrando ter dificuldades em explicar esse processo, mas facilidade em 

resolução prática. Contando com a sua fé em Deus, mas sempre procurando trabalhar 

dignamente e com comprometimento.  

 Pode-se afirmar que este processo se trata de aprender, fazendo, ou seja, a 

aprendizagem ocorre, constrói e reconstrói, na própria prática, neste caso, cotidiana. 

Pode-se afirmar, sem medo de errar, neste caso, que a necessidade de resolver e 

transcender os seus problemas repercute diretamente em sua aprendizagem. Isto, 

pode ser considerado como uma apropriação de saberes, em que, os conhecimentos 

pessoais de Cássio, são legitimados e, vistos epistêmicamente. Esta situação-problema 

é um exemplo de aprendizagem cotidiana, sem a construção de uma roupagem 

científica e de conceitos formalizados. Ainda cabe ressaltar, o prazer na sua profissão 

ao explicar este processo, o qual é realizado metaforicamente, como brincadeiras, mas 

que representam, satisfatoriamente, laços de emoções ao tratar de suas vivências e/ou 

lembranças.  
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DÉCIMA CONFIGURAÇÃO COGNITIVA DE CÁSSIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Linguagem 

2000, 1500, 
uma 

quantidade 
maior, pedi 
1000, 1200, 

1300 ou 
mais, pra 

sobrar, tirar 
medida; 

meio metro, 
baixo; 
quatro 
metro, 

quatro por 
três e meio; 
300 e pouco, 
300 e tanto, 

em dinheiro, 
dá o total; 

várias casas 
tem vários 

tamanhos, 5 
metro de 

frente, 
quatro e 
meio, 4 
metro, 

distância, 
escala, 10 
metro, 3 

piso é quase 
um metro, 

mede o 

metro, 
metragem, 
tamanho. 

 

Situação-problema 

Explique o processo da compra e quantidade de pisos numa obra. 
 

resolvem 
motivam 

Expressa  

e  

Suporta 

 

Regulam  

o 

uso 

 

Definições (Conceitos) 

1) Metragem significa tirar a medida em metros; 
2) Distância é o tamanho dela pra você medir [...] então 
tem que medir assim, tem escala maior, tem escala menor, 
então tem que medir a escala no lugar da casa que ela é 
mais, maior, as vezes menor, tem que medir, tudo tem que 
ser medido.  

 
Procedimentos 

1) Quantidade de piso, é, justamente, ficou tudo doido, 
porque não tinha, telha também pra qui ó, veio (Jeiza) que 
comprou, veio assim, quando precisa vai buscar [...]; 
2) [...] mas faz o cálculo (da quantidade de pisos) foi mais 
ou menos assim, bom se precisa 2000, a gente pede 1500, 
assim botando, se pega 1500 pedi 1000, 1200, 1300 ou 
mais, pra sobrar não adianta né, é assim; 
3) O exemplo (quantidade de pisos) que tem é contar ele 
de um a um [...] vamos dizer assim, 2 piso desse aqui, 3 
piso é quase 1 metro, aí você vai contando, 1 metro,  2 
metro em cada quatro em quatro fiada contando, eu fiz 
assim, quer desses da 1 metro, 4 dá um metro, 2, 3, e assim 
contando, tem que panhar a escala vai medindo, medindo 
até no fim; 
4) A metragem só medindo, tem que medir com a escala, 
o metro né, [...] bom, eu não sei, lá da porta até aí, ela tem 
10 metro, da rua até aí [...], mas a distância é essa, 10 
metro, daqui pra cá é uns 5 metro mais ou menos, 6 metro 
ou 7; 
5) Vou tirar medida, chegou lá, veio tirar medida, tirou a 
mais meio metro. [..] aí ele disse lá quantos metros lá, aí 
quanto dá, 300 e pouco, 300 e tanto, [...], pergunto quantos 
metros é, o pedreiro vai, tira, como eu já fiz pra outros, 
tira a medida e faz, leva pra lá, ele vai dá o total, quanto 
é. 
 

Proposições 

1) Várias casas, tem vários tamanhos; 
2) Tudo tem que ser medido; 
3) Só contando, a gente mede o metro. 

 

justificam 

Argumentos 

1) Tem casas que têm de 5 metro de frente, de quatro e meio, a minha lá tem quatro metro, 
essa daqui tem cinco [...], precisa saber qual é a casa; 
2) Então quando fizer a casa, pra tirar o metro, a gente faz assim.  
 

regulam 

Esquema 10 
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Considerações iniciais sobre a décima configuração 

 

Linguagem: Quanto à linguagem desta etapa (processo de assentar pisos) destacaram-

se, principalmente as medidas, as quais foram indispensáveis nas falas de Cássio. Para 

ele, tirar as medidas, significa tirar o metro. Nesse processo, Cássio costumava falar 

somente a parte inteira, por exemplo, “quatro metro, cinco metro de frente” ou a parte 

inteira acrescidas de sua metade, como “quatro e meio” ou somente a metade, por 

exemplo, “tirou a mais meio metro”. Também se verificou raciocínio semelhante 

quando tratou da perspectiva financeira (dinheiro), por exemplo, “300 e pouco, 300 e 

tanto”. Essas expressões foram comuns nas falas de Cássio. Ressalta-se que ao tratar 

do piso, Cássio utilizou a parte inteira e/ou metade devido aos processos de assentar 

e/ou cortar (quando necessário). Já na parte financeira foi predominante a 

aproximação referente a parte do todo, o que pode facilitar a comunicação. 

Compreende-se que essas expressões são compreensíveis e significativas em sua 

prática (D’AMBROSIO, 2018). Trata-se de expressões que representam significados 

pessoais, mas que também podem representar significados institucionais (GUSMÃO, 

2006). Ressalta-se que essas foram as formas específicas dos seus modos próprios de 

comunicação (HALL, 2016). Geralmente, as medidas mais frequentes foram dadas em 

metro, mas ressalta-se que também foram ditas outras unidades de medidas, como o 

“centímetro”, conforme a configuração cognitiva anterior. 

 

Definições: As definições 1) e 2) foram essenciais para entender a maioria dos 

discursos de Cássio, tratando-se do trabalho de um pedreiro numa construção civil. 

Nessa perspectiva, compreendeu-se o porquê ele utilizou na maioria das suas falas, a 

unidade de medida referente a “metros”. Segundo ele, tirar medidas significa a 

metragem, isto é, nada mais que simplesmente a expressão metros. Sendo assim, 

percebe-se que a palavra metros poderia representar dois significados: o primeiro diz 

respeito a objetos matemáticos como área e/ou perímetro tratando-se das dimensões 

elementares como de comprimento e/ou largura, já o segundo trata-se do processo de 

medição de qualquer que seja o objeto. Compreende-se a partir desses significados que 

a metragem representa, significados próprios do labor, ou seja, específico de sua 
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prática (GUSMÃO, 2006). De forma geral, compreende-se que a metragem significa 

medidas, ou seja, pode representar distâncias, tamanhos, áreas, perímetros, dentre 

outros objetos matemáticos relacionados à medida e ao próprio ato de medir. 

 

Procedimentos: No procedimento 1) referente à compra de pisos, Cássio demonstrou 

que não sabia como calcular a quantidade de pisos a serem compradas, pois a sua casa 

foi feita de forma parcial (fragmentadas por partes referentes aos cômodos), devido à 

sua necessidade e condições financeiras.  Ressaltou que a sua esposa também o ajudou 

nas compras. Deste processo, ele caracterizou que ‘’ficou doido’’, indicando que não 

teve noções dos seus gastos num todo, apenas em momentos particulares de sua 

compra. No procedimento 2) Cássio explicou como pensava os seus cálculos numa 

compra de pisos, dizendo que sempre costumava pedir a menos da quantidade de 

pisos sugeridas pelo vendedor da loja. Ao ressaltar ‘’precisa de 2000, a gente pedia 

1500, assim, uma quantidade maior, [...] 1500 pedi 1000’’, percebe-se que os seus 

cálculos nesse processo são atribuídos, principalmente por à sua observação e 

estratégias de cálculos mentais. Essas atribuições são necessárias devido às suas 

condições financeiras na ocasião. Considera-se isto como conhecimentos práticos e 

pessoais de Cássio (GUSMÃO, 2006). No procedimento 3) foi possível verificar que 

Cássio possui noções de aproximação quando expressa ‘’5 metro mais ou menos’’. 

Nesse procedimento pode-se compreender que Cássio utiliza-se de aproximações para 

contar a quantidade de pisos de forma sem medir utilizando um instrumento como 

uma fita métrica, por exemplo. Ele apresentou noções de espaço quando expressou ‘’3 

piso é quase 1 metro’’, isto, sem utilizar nenhum dos instrumentos de medidas, os 

quais foram sinalizados no decorrer de suas falas ‘’2 metro em cada quatro fiada’’ e 

em ‘’4 pisos desses dá 1 metro, 4 dá um metro, 2, 3, e assim contando”. Compreende-

se que Cássio possui conhecimentos matemáticos pessoais (GUSMÃO, 2006). A seguir 

a ilustração que trata dos pisos referidos por Cássio: 
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Figura 20. Pisos da cozinha da casa de Cássio. 

 

Fonte: Arquivo do autor, 2019. 

 

Nesse procedimento, compreende-se que Cássio possui noções geométricas. 

Essa tarefa cotidiana exige conhecimentos matemáticos, pois trata-se da decisão de um 

método ou de um procedimento, assim requerem conhecimentos e habilidades 

matemáticas (BALL; THAMES; PHELPS, 2008). Nesse caso, a validação do argumento 

acontece por meio da observação matematicamente. De acordo com as expressões 

percebe-se que as noções apresentadas foram adquiridas com a sua prática (HALL, 

2016). No procedimento 5) ao tratar da compra de pisos, Cássio demonstrou 

compreender noções dos números racionais, quando expressa “300 e pouco, 300 e 

tanto”. Nesse sentido, percebe-se que ele reconhece o todo e uma parte de um todo. 

Compreende-se que, de forma geral, os conhecimentos de Cássio são entendidos de 

forma cognitiva, por se caracterizar como pessoal, neste caso. (GUSMÃO, 2006) 

 

Proposições: Compreende-se por meio dos conhecimentos de Cássio, que as 

metragens podem ter ‘’vários tamanhos’’ ou seja podem ser de diferentes medidas. 

Segundo os métodos de Cassio, é necessário contar para determinar as medidas dos 
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espaços relacionados à construção civil. Isto pode ser percebido quando ele afirmou 

que é preciso ‘’contar’’, pois ‘’tudo tem que ser medido’’. Compreende-se isto, como 

conhecimentos de referência institucional. (GUSMÃO, 2006) 

 

Argumentos:  O argumento 2) pode ser visto como complemento do argumento 1). De 

forma geral, compreende-se que existem diferentes tipos de casas referentes a seu 

tamanho e forma. Sendo assim, é preciso saber a casa para determinar sua medida, ou 

seja, a sua metragem. Compreende-se isto, como um estado epistêmico, pois os 

conhecimentos de referência pessoal se aproximam aos de institucional. (GUSMÃO, 

2006) 

 

Considerações finais sobre a décima configuração 

 

Nesta seção, destacaram-se os objetos matemáticos referentes às medidas como 

noções de espaço, área, perímetro, distâncias, dentre outros. Em síntese, o processo de 

medir significa tirar a metragem, conforme as falas de Cássio. Nesse processo, 

compreende-se que as unidades de medidas mais frequentes foram dadas em metro.  

 A própria profissão de pedreiro exige habilidades matemáticas em sua prática, 

ao tratar de medidas, o que é inevitável nas realizações de construções. Na construção 

civil, a todo tempo, pode-se dizer que se utiliza do conhecimento pessoal em sua 

prática. Isto pode ser notado diretamente em relação aos cálculos mentais, onde o 

produto costuma ser obtido por meio de aproximações, que são fundamentais numa 

obra. As aproximações evitam a falta de recursos ou materiais na obra. Assim, pode-

se entender o porquê da utilização em partes inteiras, em maior frequência, conforme 

as falas de Cássio. Outra questão que é possível compreender, em relação às 

aproximações, trata-se da maior facilidade no processo comunicativo, diretamente 

ligados à prática civil.  

Certamente o maior destaque desta configuração trata das experiências 

construídas ao longo da vida, em momentos de sobrevivência e transcendência, 

principalmente devido às dificuldades de Cássio e sua família, nas construções de suas 

próprias propriedades.  
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DÉCIMA PRIMEIRA CONFIGURAÇÃO COGNITIVA DE CÁSSIO 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Linguagem. 

Ligar e 
desligar, puxar 

pra dentro, 
força, energia, 
muito forte, já 
enfrasqueceu 

mais, em cima, 
uma fonte de 

fio, puxar 
direto, bota o 

neutro, o 
positivo, juntar 

junto, botar 
separado, 
garganta 
plástica. 

 

 

 

Situação-problema 

Explique a instalação de uma fiação elétrica numa 
determinada casa. 
 

resolvem 
motivam 

Expressa  

e  

Suporta 

 

Regulam  

o 

uso 

 

Definições (Conceitos) 
1) Disjuntor é pra ligar e desligar e coisa e tal. 

 
Procedimentos 

1) A Coelba que vem e faz, ele vem com o poste né, e 
coloca ele no raque aqui que é a casa da gente, ou que 
casa for. Aí vem os fios para o disjuntor [...] então esse 
fio vem da rua. [...] aí ele deixa pa gente puxar pra 
dentro de casa. [...] ó, vem para você botar as 
lâmpadas, o que você quiser; 
2) Na laje [...], você tem que fazer uma fonte de fios pra 
que vai para o quarto, que vai para a cozinha, que vai 
para o banheiro, todo canto de casa daqui; 
3) Você vai puxar para imbutir a parede, bota toda 
fiação que sai todos eles. A instalação é, tem aquela 
garganta plástica que a gente imbute na parede com o 
fio e ali puxa pra li.  
 

Proposições 

1) Você tem que desligar aqui, se não toma choque 
elétrico; 
2) Bota o neutro, o positivo na tomada, não pode juntar 
junto (se não pode estourar), [...] tem que botar 
separado, o neutro e o positivo separado, tem que ser 
assim.  

 

 

justificam 

Argumentos 

1) Desligar porque essa força que vem daqui da energia do poste, dos outros poste, 
vem muito forte e vem pra qui, então aqui já enfrasqueceu mais a energia já pra esse 
tubo daqui pra puder vim um aqui os fios; 

2) Porque se botar um fio junto, qualquer fio que você fizer aqui e botar junto, ele, ele, 
estoura, ele não presta.  

. 

regulam 

Esquema 11 
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Considerações iniciais sobre a décima primeira configuração 

 

Linguagem: Predominaram as expressões ligadas à eletricidade e conceitos da Física. 

As expressões mais frequentes foram o neutro e o positivo.  O positivo indica um 

condutor que apresenta tensão, já o neutro não apresenta tensão. 

 

Definições: A definição 1) aparece de acordo com a função do dispositivo (nesse caso, 

o disjuntor), esse funciona como um interruptor destinado a proteger uma instalação 

(que apresente correntes elétricas) de possíveis danos como curtos-circuitos. Nessa 

definição, também aparece a expressão “coisa e tal”. Certamente, Cássio utiliza esse 

complemento em sua definição devido seu entendimento num sentido amplo, ou seja, 

percebe-se que apesar das dificuldades apresentadas em explicar essa definição, ele 

reconhece que o disjuntor possui um significado ampliado, mas em sua essência, ele 

atribui uma noção do que seja o dispositivo de forma simples e objetiva por meio da 

sua principal função. Assim, considera-se que os conhecimentos apresentados são 

pessoais. (GUSMÃO, 2006) 

 

Procedimentos: Cássio demonstrou que possui noções de eletricidade, conforme os 

procedimentos apresentados, não somente na instalação em si, mas em outras questões 

como a origem da energia (que por sua vez é externa) e o processo de distribuição de 

energia elétrica para os cômodos de acordo com o tipo da casa, seja térrea (simples) ou 

seja com laje.   

Segundo ele, a instalação deve possuir dois fios: um chamado de positivo 

(caracterizado por possuir tensão) e o neutro (que não apresenta tensão). Esses fios são 

condutores capazes de passar correntes elétricas. Ainda se percebe que esses 

condutores caminham juntos, porém sem contato direto de condução entre eles. 

Compreende-se que esses conhecimentos são pessoais de Cássio, construídos através 

de suas experiências (GUSMÃO, 2006; D’AMBROSIO, 2018). Compreende-se também 

que, esses conhecimentos são de referências institucionais (GUSMÃO, 2006). A seguir 

o desenho elaborado por Cássio para explicar o processo de instalação elétrica numa 

casa: 
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Figura 21. Instalação elétrica de uma casa. 

 

Fonte: Arquivo do autor, 2019. 
 

 

Proposições: Compreende-se que para instalar uma fiação elétrica numa casa deve-se 

primeiramente, não ter atividade de corrente elétrica. Sendo assim, evita-se choques e 

demais danos, conforme proposição 1). De acordo com Cássio, os condutores devem 

estar sempre separados, conforme proposição 2). Compreende-se que esses 

conhecimentos são de referência institucional. 

 

Argumentos: Cássio nos indicou que não se deve tocar nos condutores positivos 

quando a energia elétrica estivesse ativa, pois poderiam causar choques elétricos que, 

por sua vez, não são altos devido à resistência baixa do potencial de energia de uma 

casa.  Caso contrário, aparece com os condutores neutros, esses podem ser tocados com 

a energia ativa. Entretanto, ele nos recomenda que uma pessoa que não conhece um 

condutor positivo e um condutor neutro, não deve jamais tocá-los quando a energia 

elétrica estiver ativa. Caso precise tocar, só basta desligar num disjuntor. Assim, 

previne-se de choques-elétricos, conforme argumento 1). Compreende-se por meio do 

argumento 2) que os condutores não devem estar juntos, desprotegidos, pois podem 

se estourar caso a energia esteja ativa.  O operário Cássio, apesar de ser pedreiro nos 

revela que também possui conhecimentos correlatos de eletricidade. Esses 

conhecimentos pessoais foram adquiridos durante suas experiências na prática devido 
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a sua necessidade social e econômica. Foi notável que Cássio possuísse noções de Física 

ao tratar da eletricidade em suas atividades corriqueiras. Considera-se também que, 

seus conhecimentos podem ser ditos como institucionais. Ele ressaltou que aprendeu 

na prática, ou seja, quando precisou realizar as instalações de sua própria casa. Ele 

complementa sua fala dizendo que este processo foi aprendido a partir de observações 

e conversas com outros pedreiros ou demais operários que trabalhavam com ele, 

quando atuava profissionalmente na prefeitura. Nesse sentido, as experiências foram 

essenciais para a construção de conhecimento. Isto pode ser explicado por Nunes, 

Carraher e Schliemann (2011), quando ressaltam que as experiências são fundamentais 

na construção de modelos para construção do conhecimento.  

 

Considerações finais sobre a décima primeira configuração 

 

Nesta seção, pode-se compreender que Cássio possui, além de conhecimentos 

matemáticos, conhecimentos de Física, ao demonstrar noções e conceitos de 

eletricidade. Esses conhecimentos foram construídos por meio de experimentações na 

sua prática, devido a sua necessidade em realizar este processo de instalação em suas 

próprias casas.  
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CONCLUSÕES 

 

Apresenta-se às conclusões desta pesquisa, as quais foram construídas 

conforme os construtos teóricos do Enfoque Ontossemiótico numa perspectiva 

sociocultural da construção civil, diante das análises sobre os dados obtidos, buscando 

refletir sobre os principais pontos, salvo às contribuições, premissas e as perspectivas 

metodológicas adotadas, assim, expondo e vislumbrando as possíveis colaborações em 

investigação da Educação Matemática. 

Ainda há resistências de valorização dentre estas profissões exercidas por 

trabalhadores que apresentam nenhuma ou pouca escolaridade. Infelizmente, mais 

rígido ainda, é a soberba de alguns, em tratamentos hostis a trabalhadores dignos, 

sobretudo, seres humanos.  Em particular, as inquietações do pesquisador, repercutem 

como reflexões crítico-sociais que, alimenta o comprometimento de ser um professor 

autônomo, buscando ajudar na formação cidadã e disposição para conhecer melhor o 

mundo.   

Esta pesquisa em si, é uma forma de valorizar o trabalho visto, supostamente, 

como informal dos operários da construção civil, dentre outras profissões. Ela foi uma 

oportunidade de vivenciar outras formas de conhecimento, que por sua vez não é só 

formalizado. Também ajudou a perceber que os conhecimentos também são 

constituídos internamente de princípios humanos, ou seja, através da personalidade, 

do caráter e da dignidade. E esses princípios não são construídos em somente uma 

instituição, mas que são parte também dos aspectos históricos, políticos e culturais 

construídos ao longo da vida.  

A todo instante percebeu-se a simpatia e a emotividade do participante ao falar 

sobre as suas formas de trabalhar, demostrando muito orgulho e prazer. Se por um 

lado pode não existir a valorização e a equidade de alguns para com os profissionais 

da construção civil, há o privilégio deste homem ao considerar o seu trabalho como 

uma arte e importante a seus entes queridos, valorizando o seu “ser” (identidade 

cultural) pessoal. 

Optar por uma abordagem qualitativa junto ao EOS foi fundamental neste 

estudo. O “casamento” entre estes dois delineamentos metodológicos, proporcionou 
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uma forma eficaz para compreender os processos cognitivos, de forma estruturada, 

organizada e qualificada. Dessa forma, oportunizou e proporcionou frutos 

significativos para a construção de novos conhecimentos e olhares diferenciados da 

temática.  

Certamente o Modelo de Configuração Epistêmico-Cognitivo proposto no 

Enfoque Ontossemiótico ajudou nas análises e compreensões dos conhecimentos 

particulares das práticas matemáticas. Com esse modelo foi possível organizar os 

dados e compreendê-los e, assim, foi possível analisar os elementos e objetos 

matemáticos de forma mais aprofundada. Ressalta-se que mesmo com a familiaridade 

do pesquisador com a temática investigada, no decorrer das perguntas sempre foi 

possível conhecer coisas novas e surpreendentes, que jamais eram esperadas.  

Diante das análises, conclui-se que os conhecimentos matemáticos do partícipe 

foram construídos por meio de suas observações, comunicações, experiências. 

Considera-se, de forma geral, esses conhecimentos como práticos, por se constituírem 

de suas próprias práticas. Assim é possível afirmar que a matemática está incorporada, 

construída e/ou desenvolvida no cotidiano das pessoas. Certamente essa matemática 

pode ser vista como uma atividade, fruto da construção humana. Nesse sentido, 

pontua-se que é essencial e de grande valia os conhecimentos matemáticos dos 

operários da construção civil construídos no ato de resolver problemas cotidianos de 

sua profissão. Ainda nesse direcionamento, também se conclui que, esses 

conhecimentos ainda merecem maior destaque no cenário cultural e, em especial, na 

educação.  

Ao longo da literatura específica (do EOS), conclui-se que o marco teórico 

apresentado dá conta de pesquisas na perspectiva sociocultural adotada aqui. Nesse 

caso, ajudou responder à questão norteadora que conhecimentos matemáticos pessoais e 

informais dos operários da construção civil se aproximam e/ou distanciam dos conhecimentos 

de referência institucionais? Para responder essa questão foi necessário compreender 

alguns conceitos e relações específicas da área da construção civil. Com este estudo foi 

possível compreender que os significados pessoais e institucionais se relacionam de 

forma cognitiva, porém, são definidos de acordo com o sentido imposto a determinado 

objeto matemático.   
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Apesar da ausência da educação formal, o participante apresentou 

conhecimentos gerais e crítico-reflexivos do mundo, essa compreendida ao longo dos 

seus anos. Nesse sentido, ele precisou adquirir conhecimentos novos no decorrer de 

sua prática, além de suas funções básicas, como a interpretação de plantas 

arquitetônicas, cálculos orçamentários, delimitações de espaços não planos, utilização 

de instrumentos tecnológicos, dentre outros.  

 Numa conversa informal, ele falou que teve que aprender tudo que fosse 

relacionado a sua profissão por exigência do mercado de trabalho. Mesmo 

apresentando algumas dificuldades nestas aprendizagens, o participante ressaltou que 

as experiências vivenciadas nunca seriam ultrapassadas e que elas sempre o ajudavam 

em suas tarefas. Nesse sentido, considera-se que ele teve que apropriar e ampliar seus 

conhecimentos, entretanto, complementou dizendo que o novo nem sempre era o 

melhor, o que revela o reconhecimento dele em sua própria prática, buscando sempre 

realizar as suas construções de forma correta. 

 Neste estudo, nota-se que em todas as situações investigadas, de forma geral, 

predominaram os estados cognitivos. De fato, pensa-se que as situações em si, já 

apresentavam aspectos que tratam da cognição. Definir, justificar e explicar, 

possibilitaram atos de formulação e reformulação de conhecimentos, o que pode 

comprovar os saberes do partícipe, em suas práticas laborais. Compreende-se que 

esses estados são manifestados, principalmente, com ênfase no significado pessoal. 

Daí, entende-se como e do que se trata os conhecimentos pessoais. Em algumas 

situações, compreende-se o estado epistêmico, que se manifestou quando os 

significados pessoais e institucionais coincidiram ou se aproximaram. Disso, ressalta-

se que, os conhecimentos pessoais serviram como ponto de partida dos conhecimentos 

institucionais. Ou seja, em particular, compreende-se que os conhecimentos foram 

constituídos cognitivamente, mas que também podem ser epistêmicos.  

Ainda em relação à questão norteadora, conclui-se, de forma geral, em 

particular do principal marco teórico desta pesquisa que, a cognição matemática pode 

ser classificada de duas formas: pessoal e institucional. A cognição pessoal se 

caracterizou como produto do pensamento e da ação individual, já a cognição 

institucional ocorreu ao longo das vivências, das experiências construídas pelo 
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compartilhamento e comportamento de conhecimentos. Assim, compreende-se que, 

os conhecimentos matemáticos de uma instituição, podem também serem formulados, 

reformulados, construídos, reconstruídos, em desenvolvimento contínuo e não linear, 

oriundos de atividades humanas. Para muitos, a instituição é vista como somente uma 

referência acadêmica, mas percebe-se que, não é bem assim. Acrescenta-se ainda que, 

a cognição institucional é formada aqui de uma comunidade de práticas.   

Acredita-se proporcionar com este estudo uma maneira de superar a visão 

parcial e distorcida dos objetos matemáticos. Tratam-se de uma visão ampliada as suas 

definições. Entende-se que os objetos estão além de conceitos formais, mas a qualquer 

tipo de entidade, que seja relacionada diretamente a uma atividade matemática. Os 

significados também seguem essa ideia de ampliação conceitual.  

À luz da análise e discussão dos dados, foi possível encontrar algumas respostas 

para os objetivos levantados na pesquisa. A seguir, detalha-se, o que se concluiu 

referente a cada objetivo desta pesquisa, com ênfase na base teórica, estrutural e 

analítica. 

Nesta pesquisa, procurou-se identificar os conhecimentos matemáticos manifestados 

por operários da construção civil. Notou-se que o conhecimento matemático do 

participante (pedreiro) se manifestou por meio de suas expressões de linguagem 

falada, escrita, desenhada e gesticulada e sobretudo por meio das justificativas que 

deu para validar a sua linha de raciocínio, suas ações/procedimentos evocados.  

Nas configurações cognitivas investigadas destacaram-se conhecimentos 

matemáticos nos campos da Geometria, Aritmética, Educação Financeira, dentre 

outros. Os objetos matemáticos que foram identificados de forma mais frequente são 

os relacionados à Geometria Plana e Geometria Espacial, Operações com Conjuntos 

(Inteiros e Racionais), Sequências Numéricas e Proporção.  

Além da perspectiva sociocultural, também foi notado outras perspectivas 

como as socioeconômicas e administrativas. Cássio nos traz indicações de explicar os 

motivos de seus feitos em alguns momentos de suas vivências práticas na construção 

de casas. Esses feitos não se tratam de simples improvisações, mas de soluções de seus 

problemas em condições parciais financeiras. 
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 No intuito de analisar tais conhecimentos considerando o seu potencial como 

instrumentos laborativos a serviço da sobrevivência desses profissionais, percebeu-se que o 

participante exercia diversas atividades para si mesmo, apreendidas quando atuava 

profissionalmente. 

Por exemplos: os conhecimentos construídos e compreendidos referentes à 

instalação do chuveiro, ao compará-la com uma torneira; a sua percepção em observar 

que as enchentes ocasionadas do rio alagavam a casa do seu vizinho por apresentar 

uma alvenaria (adotando o termo de sua concepção) baixa e, assim, precisar aumentar 

a altura quando construísse a sua; as técnicas apresentadas e relacionadas à pintura; 

os conceitos físicos ligados à eletricidade; dentre outros. 

Percebeu-se que o participante se aperfeiçoou na sua área (da construção civil) 

à medida que precisou resolver problemas em seu labor, como por exemplo, na 

construção de uma ponte, onde teve que realizar mergulhos, como um de seus 

procedimentos na construção de pilares dela. Caso até então inédito a ele, onde foi 

preciso solucionar com o improviso, mas também com o seu planejamento estratégico, 

conforme contou algumas de suas histórias e de seus feitos. 

 Ressalta-se que em todo processo desta investigação foram tomados os 

cuidados, como o de respeitar a instituição de origem desses conhecimentos, ou seja, 

a profissão de pedreiro na construção civil. Compreende-se, antes de tudo, que esta 

pesquisa se adentra em estudos socioculturais, não se preocupando apenas com fins 

específicos da Educação Matemática, mas também de outros interesses, como de 

questões políticas, de equidade, dentre outros. Nessa perspectiva, foi possível concluir 

sobre a necessidade de valorizar os conhecimentos cotidianos destes profissionais, que 

são essenciais para o exercício de sua cidadania, para o sustento de sua família, para a 

sobrevivência desses profissionais e, portanto, para o desenvolvimento de um país. 

 Compreende-se por meio de alguns de seus relatos que a prática dos pedreiros 

de forma geral é dependente das experiências vivenciadas e, essas são primordiais 

para a construção de conhecimentos que o seu trabalho exige. A maioria dos pedreiros 

citados nos diálogos com participante foram primeiramente, serventes (ajudantes) de 

pedreiros e com o saber apropriado passaram a ser os próprios pedreiros. Assim, é 

dada a maioria da formação dos pedreiros no Brasil por meio da observação, da prática 
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em realizar e em resolver problemas, segundo o participante. Isto pode ser entendido 

pela necessidade de sobrevivência. Sem dúvidas, de forma honesta e digna. 

Certamente, os operários da construção civil são os grandes responsáveis pelo 

desenvolvimento da infraestrutura de uma cidade, região ou do país. Essa 

consideração se trata de uma transformação social e política.  

As ferramentas de análise do EOS foram essenciais para caracterizar os 

conhecimentos matemáticos de referência institucional, os quais correspondem aos 

conhecimentos matemáticos de operários informais da construção civil. Com esse objetivo foi 

possível analisar, minuciosamente, cada situação investigada, dando ênfase aos 

significados do participante em prol da referência institucional a que ele pertencia (a 

construção civil), voltados à matemática.  

Por exemplos: a compreensão referente à proporção e à estruturação do telhado, 

considerando o seu esboço e a sequência ordinária apresentada referente aos recursos 

situados no mesmo; a compreensão do berau; as noções de medições, como a de 

tamanho; as proporções da massa, utilizando o cimento e demais materiais; dentre 

outros.  

A partir destas análises, conclui-se que embora haja conflitos semióticos entre 

os conhecimentos matemáticos pessoais dos pedreiros e os conhecimentos 

matemáticos institucionais, esses conhecimentos são validados, desde que não haja 

algum comprometimento prático nas construções realizadas. Por exemplo: a definição 

de alvenaria dada como somente o alicerce, considera-se um conflito, onde não 

acontece interferência alguma em sua construção. 

Muitas vezes, os cálculos referentes às medições podem ser rigorosos, que por 

sua vez apresentam exatidões fundamentais. Percebe-se que nas práticas cotidianas 

também houveram apresentações de aplicações, que se utilizam da matemática. 

Mostra-se que a matemática pode ser vista de várias maneiras, além da formalizada, 

essas que devem ser aceitas e válidas numa comunidade.  

Sem dúvidas, os conhecimentos (do pedreiro) apresentados são indispensáveis 

na e para a sociedade. Apesar de algumas situações cotidianas no trabalho do 

participante apresentarem frequentes explicações que podem ser vistas como ingênua, 

distorcidas ou equivocadas, devido à semântica da linguagem utilizada, compreende-
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se que os conhecimentos apresentados são considerados válidos. Esses conhecimentos 

cotidianos possuíam influências diretas e explícitas relacionadas às linguagens 

matemáticas e implícitas relacionadas em suas práticas matemáticas.  

A linguagem matemática apresentada pelo participante foi considerada 

compreensiva, do modo que os conhecimentos matemáticos foram mobilizados. Ao 

tratar dos conhecimentos cotidianos, percebeu-se que foram apresentados 

conhecimentos linguísticos não ingênuos ou equivocados em termos de significação e 

sentido. Ressalta-se que ele não teve formação escolar em nível de ensino na Educação 

Básica, tão pouco de cursos profissionalizantes e, isto pode explicar o porquê de 

possíveis distorções relacionadas às suas variações linguísticas tratadas à 

formalização, o que não se leva em conta nesta pesquisa.  

Apareceram momentos que os argumentos, além de justiçar ou validar as 

explicações dos procedimentos e das proposições, também serviram para justificar e 

validar as definições. A maior parte das definições que foram apresentadas pelo 

participante podem ser explicadas por meio de seu modo prático de trabalhar ou nas 

características referentes à função semiótica dos próprios objetos (matemáticos ou 

não). Essa compreensão pode ser dada também em relação aos procedimentos. As 

proposições utilizadas apresentam coesão com os modos próprios de proceder às 

atividades matemáticas em sua prática, ou seja, foram consideradas conforme seus 

princípios, preceitos e normas. Nesse sentido, o participante seguia padrões em suas 

ações que, por muitas vezes, podem ser vistas como ingênuas, mas não se deve 

desconsiderar os seus méritos em aprender e sobreviver por meio de suas observações, 

percepções, cálculos mentais, experiências, dentre outras formas de conhecimentos 

que ele demostrava dominar.  

O quarto, e último objetivo, reflete na demanda da questão principal desta 

pesquisa, que foi caracterizar as relações entre ambos os conhecimentos (pessoais e 

institucionais). Com esse objetivo se mostrou que o conhecimento pessoal é uma forma 

válida no processo, não só por ser uma alternativa ao institucional, mas também por 

fazer uso dele.  

O mais interessante desta pesquisa foi que o conhecimento pessoal não 

aconteceu por influência do institucional, pois o participante não teve uma formação 
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especializada na sua profissão, nem em alguma área da mesma. Mostra-se que as 

relações entre o pessoal e institucional existiram sem um convívio entre ambos. O que 

é algo surpreendente não só na construção civil, mas também em outras práticas 

socioculturais. Pensando nessas relações, pode-se afirmar que essa construção de 

conhecimentos é válida também.  

Por exemplo: Reconhecendo a essência do uso da mangueira, o participante 

utiliza a mesma de forma institucional, no intuito de nivelar, no entanto, essa forma 

que se constitui institucional já foi dita em algum momento como pessoal. Então, pode-

se dizer que nem sempre os conhecimentos são construídos a partir da 

institucionalização. A experimentação ajuda a resolver problemas e, isto, é dado 

empiricamente, com acertos e erros, construídos ao longo da vida. 

As relações entre os dois tipos de conhecimentos são dadas a todo instante na 

construção civil de forma acordada ou fragmentada, como se ver nas considerações de 

cada configuração em análise. Considera-se que é preciso muito cuidado nessas 

associações. Utilizar um participante com pouca/nenhuma instrução institucional foi 

uma estratégia, que ajudou a compreender tais processos e situações investigadas. 

Caso ele tivesse algum tipo de instrução formalizada, acredita-se que poderia 

acontecer interferências na produção dos dados, pois não saberia até que ponto as 

interpretações feitas teriam relevância. Com isso, mostrou-se que os conhecimentos 

pessoais podem também ser institucionais, independentemente de haver instrução ou 

não.  

Ainda com o quarto objetivo, conclui-se que não é possível falar em separação 

destes conhecimentos (pessoal e institucional), mas considerá-los como 

complementares no desenvolvimento humano, assim, valorizando ambos. Conclui-se 

que esses conhecimentos não devem ser vistos, jamais, de forma hierárquica, mas sim 

compatibilizados.  Com isso, reedita a questão.  

Como visto anteriormente, assim, é possível ter alcançados os objetivos 

levantados nesta pesquisa. Sem dúvidas, o EOS foi uma ferramenta teórica rica neste 

estudo. 

Vale ressaltar que o participante sempre foi consistente em suas afirmações e 

posições diante das inquietações do pesquisador, demostrando sempre as suas 
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convicções em suas próprias práticas. Considera-se a sua humildade, simplicidade e 

vontade de colaborar com a pesquisa, sempre respondendo de maneira natural e 

suscinta, o que foi fundamental em atender os propósitos da mesma, tanto que, a 

pesquisa foi realizada com somente um único participante. Destaca-se o bom senso do 

entrevistado, não somente em explicar suas práticas, mas também em indicar diversas 

dicas de acordo com suas experiências e compreensões de mundo. 

Nessa perspectiva, conclui-se com a ajuda do participante que, os erros nas 

construções podem levar, não somente a prejuízos financeiros e econômicos, mas 

também a fatalidade, a qual valoriza não só internamente (as realizações das 

construções), mas também a parte externa, particularmente, tratando de riscos perante 

a sua própria vida. Sem dúvidas, o profissionalismo de um pedreiro deve ser 

respeitado. Por fim, a seguinte provocação: se não fosse pelos pedreiros como teríamos 

as nossas casas? Para uma das mais antigas profissões do mundo, é indispensável que 

se dedique o respeito, que a merece. Contudo, todos os trabalhadores honestos são 

dignos de suas conquistas. Eis o maior interesse nesta pesquisa. 

Apesar que o EOS centra interesses em investigações matemáticas 

institualizadas a fins educativos, as análises oriundas de práticas matemáticas 

cotidianas, restauram-se no modelo cognitivo por formular, de maneira organizada, 

os conhecimentos matemáticos ou não do partícipe desta pesquisa. Sendo assim, 

acredita-se ter ampliado os estudos em Educação Matemática, abrindo portas a futuras 

pesquisas nessa perspectiva. Aqui, se mostrou que também é possível utilizar o EOS, 

numa perspectiva sociocultural, especificamente, extraescolar.  

Em todo este contexto, reflete-se sobre o que seria do mundo de hoje sem as 

inúmeras construções civis? Poderíamos pensar no bem estar da humanidade sem o 

desenvolvimento civil?  Imagine como seria a vida sem as casas, hospitais, etc. Sem 

dúvidas, há muito o que pensar sobre um mundo sem as potencialidades e/ou 

contribuições promovidas pelas construções civis.  

São os pedreiros e pedreiras, os serventes e as serventes, os mestres e as mestras 

de obras, dentre outros profissionais desta área são, também, os responsáveis pelo 

bem-estar de uma sociedade. São esses que, percebera a arte da cultura civil, tão linda 

e enigmática, e que deu prazer em investigar, reconhecer e se inspirar.  
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Foi um privilégio ter vivenciado esta pesquisa e estudar e compreender os 

diversos contextos manifestados nas práticas culturais de quem constrói, reconstrói e 

desenvolve conhecimentos e saberes tão úteis a nossas vidas.  

Assim, é importante destacar a motivação do pesquisador nesta temática. 

Devido a sua familiaridade com o tema, havia a possibilidade de ocorrer uma 

influência muito forte deste conhecimento vivencial no desenvolvimento da 

investigação. O que poderia vir a comprometer os resultados da pesquisa, pois como 

diz o antropólogo Velho (1999, p. 126) “o que sempre vemos e encontramos pode ser 

familiar, mas não é necessariamente conhecido [...]”. Todavia, isso não ocorreu. Pensa-

se, que foi possível conseguir estranhar o familiar. Segundo esse autor (1999, p. 131), 

“O processo de estranhar o familiar torna-se possível quando somos capazes de 

confrontar intelectualmente, e mesmo emocionalmente, diferentes versões e 

interpretações a respeito de fatos e situações”. Acredita-se que houve isto nesta 

pesquisa, ou seja, apesar de manifestar um vínculo emocional com a temática, isso não 

atrapalhou a confrontação intelectual para um aprofundamento na compreensão do 

objeto de estudo. Ressalta-se ainda, que com estes laços emotivos, foi possível destacar 

ao menos um aspecto positivo dessa familiaridade. A riqueza dos dados produzidos, 

certamente foi influenciada pelo conhecimento e vivência que o pesquisador já possuía 

sobre a realidade pesquisada.  

Portanto, esta pesquisa ampliou as visões do pesquisador revelando um enorme 

campo de possibilidades para repensar a prática pedagógica enquanto docente e o 

papel do aluno, levando em consideração as suas histórias, as suas experiências, os 

seus sentimentos, dentre outros aspectos. É preciso sair das gaiolas epistemológicas, 

como ressalta D’Ambrosio (2018). É preciso ter atitudes e coragem para encarar novos 

confrontos. Pode ser difícil, mas sem tentar, nada se consegue.  

Nota-se que as práticas e afazeres na construção civil são exemplos de 

construções humanas, onde é recheado de conhecimentos de diversas áreas. Então, 

porque não os usar também nas escolas? Com certeza, seria uma forma de mostrar que 

as aprendizagens não são externas as pessoas, mas que os conhecimentos são 

difundidos, dinâmicos e relacionais.  
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Objetivando a formação cidadã, a escola pode ser mais um espaço que ajude o 

desenvolvimento da cognição e da criatividade dos alunos, ajudando-os a ser capazes 

de lidar com problemas do cotidiano. A construção de conhecimentos por meio de 

abordagens socioculturais pode contribuir nesta pauta.  

Por fim, considera-se esta pesquisa como um ponta pé inicial para o 

entendimento do pesquisador, que pretende dar continuidade em pesquisas futuras, 

onde o ajudou a compreender um novo modo de construção do conhecimento, que 

também é válido e importante por estar constituído em diversas situações vividas e 

que se encontra em qualquer lugar. No entanto, deixa-se claro que estes estudos ainda 

carecem de novas abordagens, pois por meio destes, também, se pode conhecer a 

realidade em que as pessoas estão inseridas e onde se gera novos conhecimentos. 
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APÊNDICES 

 
APÊNDICE A – Cópia do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

Resolução nº. 466, de 12 de dezembro de 2012 – Conselho Nacional de Saúde 

 
 

Prezado(a) colaborador(a), este Termo destina-se a prestar esclarecimentos 

sobre o projeto de pesquisa intitulado “A Matemática dos Operários da Construção 

Civil na perspectiva do Enfoque Ontossemiótico”, do qual você está sendo 

convidado(a) a participar. 

O projeto será desenvolvido pelo pesquisador Felippe Allan Osires Santos 

Lopes e orientado pela Prof.ª Dr.ª Tânia Cristina Rocha Silva Gusmão, ambos do 

Programa de Mestrado em Educação Científica e Formação de Professores – PPG-

ECFP da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB, Campus Jequié.  

A referida pesquisa objetiva analisar os conhecimentos matemáticos 

manifestados por operários da construção civil à luz do Enfoque Ontossemiótico. Por 

isso, convidamos o(a) senhor(a) a participar, pois entendemos que poderá contribuir 

para a discussão do ensino de Matemática. 

Como procedimentos metodológicos para esta investigação serão utilizadas a 

observação participante, a qual pretendemos observar o labor e a prática dos operários 

da construção civil, acrescidas das entrevistas utilizando gravações e filmagens como 

técnica de produção de dados, e serão realizados no campo de estudo: construções 

civis. Sobre os participantes serão sujeitos trabalhadores e/ou trabalhadoras que 

atuam na construção civil, sejam, pedreiros(as) ou serventes, pintores(as), dentre 

outros. Como critérios de análises, serão utilizados os elementos primários do Enfoque 

Ontossemiótico, que ademais serão tomados como categorias de análises do trabalho. 

Convidamos a participar desta pesquisa, ressaltando que em qualquer 

momento você poderá desistir da participação, sem correr riscos e sem prejuízos 

pessoais. Ainda tem direito a esclarecimentos adicionais, antes, durante e depois do 

término do estudo.  

Assim, como toda pesquisa, há a geração de alguns riscos, como por exemplo, 

constrangimentos e desconfortos no momento da realização das técnicas especificadas 
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acima, de expor as suas ideias ou até mesmo ao se posicionar em determinadas 

situações, mas gostaríamos de ressaltar que dentro das nossas possibilidades de 

pesquisadores, iremos tratá-lo(a) com dignidade, respeito a sua autonomia e liberdade 

de expressão, a fim de minimizar os efeitos indesejados que a pesquisa possa 

promover. Consideramos a possibilidade de riscos morais quanto ao uso indevido das 

informações pessoais e gravações. Neste caso, para evitar estes riscos, manteremos em 

sigilo todas às informações obtidas e a sua identidade preservada. Além disso, 

qualquer sujeito incluído nessa pesquisa terá total liberdade para abandoná-la caso 

assim o queira.  

Dentre os benefícios desta investigação destaca-se a proposta de contribuir com 

o conhecimento científico por trazer para a academia, a valorização dos conhecimentos 

dos operários da construção civil. 

A participação será voluntária e consistirá em responder uma entrevista, após 

assinar duas vias deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), (uma via 

ficará com o(a) participante e a outra sob a guarda do pesquisador Felippe Allan Osires 

Santos Lopes). Se alguma pergunta da entrevista lhe causar desconforto, poderá deixar 

de responder à questão. A gravação das entrevistas e sua transcrição em papel serão 

arquivadas pelo pesquisador por cinco anos.  Garantimos anonimato da sua 

identidade, liberdade para retirar o consentimento em qualquer fase da pesquisa sem 

sofrer nenhum prejuízo, não terá gastos financeiros nem qualquer forma de 

ressarcimento ou indenização financeira pela participação, a participação não é 

obrigatória. Os resultados desta pesquisa serão publicados de forma anônima na 

dissertação do Mestrado, artigos em revistas especializadas e outros meios de 

comunicação e divulgação em eventos técnico-científicos nacionais e internacionais, 

respeitando as normas estabelecidas pelo Comitê de Ética. 

Em qualquer momento (antes, durante e depois) da pesquisa, você poderá 

solicitar esclarecimentos dos pesquisadores nos contatos abaixo ou até entrar em 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa – CEP, que tem a função de avaliar as 

pesquisas quanto aos seus aspectos éticos. 
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Eu _________________________________________________________________, aceito 

livremente participar do projeto descrito acima, assinando o termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido, e também, concordo que uma das vias ficará comigo e a outra será 

arquivada pelos pesquisadores durante cinco anos. Fui devidamente esclarecido(a) 

quanto aos objetivos da pesquisa, e sobre os procedimentos dos quais serei 

submetido(a). Tenho o direito de desistir da participação em qualquer momento, sem 

que minha desistência implique em qualquer prejuízo à minha pessoa. A minha 

participação é voluntária, e não implicará em custos ou prejuízos, sejam esses de 

caráter econômico, social, psicológico ou moral, sendo garantido o anonimato e o sigilo 

dos dados referentes à minha identificação. Concedo autorização para que sejam 

utilizados os resultados do estudo para dissertação do Mestrado, artigos em revistas 

especializadas e outros meios de comunicação e divulgação em eventos técnico-

científicos nacionais e internacionais. 

 

__________________________, ___________ de ___________________ de ____________. 

(Local e Data)

 

 

__________________________________ 

Assinatura do(a) Participante 

 

 

Impressão Digital (se caso for) 

 

 

 

 

 

 

__________________________________ 

Assinatura do Pesquisador
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DADOS PARA CONTATO: 

Felippe Allan Osires Santos Lopes 

Mestrando em Educação Científica e Formação de Professores 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 

Campus de Jequié 

E-mail: felippeallan7@gmail.com 

Telefone: (73) 99978-9879 

 

Prof.ª Dr.ª Tânia Cristina Rocha da Silva Gusmão 

Orientadora - Departamento e Colegiado de Ciências Exatas 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 

Campus de Vitória da Conquista 

E-mail: professorataniagusmao@gmail.com 

Telefone: (77) 98815-5434 

 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UESB 

Endereço: CAP – 1º andar, Avenida José Moreira Sobrinho, S/N, 

bairro Jequiezinho, Jequié – BA. CEP: 45.206-510 

E-mail: cepuesb.jq@gmail.com ou cepjq@uesb.edu.br  

Telefone: (73) 3528-9727

mailto:felippeallan7@gmail.com
mailto:professorataniagusmao@gmail.com
mailto:cepuesb.jq@gmail.com
mailto:cepjq@uesb.edu.br
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APÊNDICE B – Cópia da Entrevista  
 

Perfil do Participante:  

Código:_______________________________ 

Nome (opcional): _______________________________________________________ 

Apelido: _________________________Nome Fictício:_________________________ 

Sexo: (     ) Masculino   (     ) Feminino  (     ) Outro 

Estado Civil:____________________________________ 

Data de Nascimento: ______/_______/_____________ 

Endereço: _____________________________________________________________ 

Escolaridade: __________________________________________________________  

Telefone:______________________________ Celular:_________________________ 

Função(ões):___________________________________________________________ 

Em exercício: (    ) Sim   (     ) Não  

Tempo de atuação profissional:  ___________________ 

 

1- Porque tornou-se um operário? 

2- Quem lhe ensinou o seu ofício? Há quanto tempo?  

3- Que ferramentas são utilizadas no seu ofício? Poderia explicar um pouco 

sobre a função de cada uma delas? 

4- Como é feita a massa para usar nas construções? Quanto de cada material é 

utilizado? 

5- Como se faz a fundação de uma casa? O que é mais importante nessa etapa? 

6- O que é uma casa no esquadro? 

7- Como se constrói uma parede? Por onde começa? Quando termina? Já 

aconteceu alguma vez de dá errado? Se sim, o que fez para reconstruir ou 

consertar o equívoco? 

8- Porque é importante tirar o nível das paredes? O que é tirar o nível? Dê um 

exemplo. 

9- Como são assentados os pisos no chão? 

10- Como calcula a quantidade de massa/tinta/piso para ser usado na obra? Dê 

um exemplo. 
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11-  Como tira as medidas dos espaços que vai construir/pintar/cobrir? Dê um 

exemplo. 

12-  Como ensinaria uma pessoa a instalar um chuveiro/uma torneira/fazer uma 

fiação elétrica, pela primeira vez? Que conselhos daria? Que cuidados tomar?  

13-  Como se constrói a estrutura de uma escada? O que deve ser calculado nessa 

construção? 

14-  Como se faz a cobertura/telhado de uma casa? Como calcular a quantidade 

de telhas e de madeira a ser usada? Dê um exemplo. 

15-  Como você aprendeu a fazer os cálculos que utiliza no dia a dia de seu 

trabalho? 

 

Obrigado por colaborar com a nossa pesquisa! 

 
 
 

 


