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Resumo 
 

MORAES, W.S. Um olhar etnomatemático sobre os saberes e fazeres de 
carpinteiros da construção civil em Goiânia-GO. Dissertação – Mestrado em 
Educação em Ciências e Matemática da Universidade Federal de Goiás. Goiânia, 2014. 
 

O presente estudo visa compreender os saberes e fazeres de um grupo de carpinteiros 
em Goiânia numa perspectiva etnomatemática de reconhecimento, valorização e 
potencialização de suas práticas profissionais no canteiro de obras. Para tanto 
propomos a realização de três Cenários Para Investigação (SKOVSMOSE, 2008) pelos 
quais os carpinteiros se sintam convidados a formular questões e a procurar 

explicações dentro do seu contexto sociocultural. Os caminhos metodológicos 
utilizados seguem uma abordagem qualitativa de pesquisa, sendo o uso de técnicas e 
procedimentos oriundos da etnografia, tais como: observações, entrevistas 
semiestruturadas, diário de campo, fotos e filmagens. Nesse sentido, buscamos o 
aprofundamento crítico-reflexivo das diferentes formas de entender e lidar 
matematicamente com o mundo, ou seja, o saber e o fazer matemático de grupos 
sociais distintos e que se manifestam em ambientes não escolares e não acadêmicos. 
Desta análise emergem três categorias: a primeira ressalta o “fazer juntos” e o 
“aprender com o outro” num patamar de compreensão para além do prático e 
eficiente trabalho coletivo; a segunda categoria reflete a valorização dos saberes em 
meio à opressão do poder dominante, sendo a dialogicidade a terceira categoria num 
processo nunca acabado, longe de ser fastidioso. Novas perspectivas emergem das 
reflexões que fluem para um patamar de compreensão da outra realidade sob um olhar 
crítico, permeado de imparcialidade, o qual pode se destinar a escrever uma outra 
história às pessoas marcadas pela exclusão e a marginalização. 

 

Palavras-chave: Saberes e Fazeres; Etnomatemática; Cenário para Investigação; 

Diálogo; Carpinteiros. 
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Abstract 
 

MORAES, W. S. Ethnomathematical a look at the knowledge and practice of 
construction carpenters in Goiânia-GO. Dissertation - Master of Education in 
Science and Mathematics, Federal University of Goias. Goiânia, 2014. 

 
 

This study aims to understand the knowledge and practices of a group of carpenters in 
Goiânia in ethnomathematics perspective of recognition, appreciation and 
enhancement of their professional practices at the construction site. For this we 
propose the implementation of three Scenarios For Research (Skovsmose, 2008) by 
which carpenters feel invited to ask questions and to seek explanations within their 
sociocultural context. The methodological approaches used follow a qualitative 
research approach, with the use of techniques and procedures coming from 
ethnography, such as: observation, semi-structured interviews, field diary, photos and 
footage. Accordingly, we seek the critical-reflective deepening of different ways to 
understand and deal with the world mathematically, ie, knowing and doing 
mathematics from different social groups and that manifest themselves in non-
academic and non-academic environments. This analysis emerge three categories: the 
first emphasizes the "do together" and "learning with others" a level of understanding 
beyond the practical and efficient collective work; the second category reflects the 
appreciation of knowledge through the oppression of the dominant power, and the 
third category in the dialogical process never finished, far from being tedious. New 
perspectives emerge from reflections that flow to a level of understanding of another 
reality under a critical eye, permeated of impartiality, which is intended to write 
another story people marked by exclusion and marginalization. 
 

 
Key words: Knowledge and Doings; Ethnomatematics; Scenario for Research; 
Dialogue; Carpenters. 
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1. Dos caminhos da vida ao limiar de uma 

pesquisa 
 

 [...] Aí num determinado tempo que você já está na área vai perdendo o 
medo, vai aprendendo a ter mais confiança em si mesmo, trabalhar com 
segurança, o jeito adequado de montar e desmontar uma forma. A gente vai 
aprendendo e corrigindo os erros (C-05). 

 

Esta pesquisa reflete as inquietações advindas do contexto vivencial da 

orientanda aliadas aos diálogos com o orientador, as quais fizeram emergir questões 

que impulsionaram o desenvolvimento deste estudo como, por exemplo: qual é a 

relação entre o Programa Etnomatemática e os saberes/fazeres dos trabalhadores da 

construção civil na valorização e reconhecimento de suas diferentes práticas 

profissionais? Desta questão iniciou-se um caminho de investigação no sentido de 

“dar voz” aos diversos saberes e fazeres no canteiro de obras, o qual prefigura a 

presente dissertação. Elementos de cunho pessoal também foram preponderantes para 

as reflexões realizadas ao longo deste estudo, dessa forma, será tecido inicialmente um 

breve relato pessoal e redigido em primeira pessoa do singular. Posteriormente, serão 

descritos em primeira pessoa do plural as seções dos capítulos que compõem esta 

pesquisa. 

 

1.1 Dos saberes e fazeres ao surgimento de uma pesquisa 

 

Ao considerar a trajetória da minha vida profissional como forte influência 

nos rumos tomados pela pesquisa, torna-se necessária uma breve apresentação dos 

momentos marcantes que delinearam os caminhos de aproximação com a 

etnomatemática. Nesta perspectiva, o passado e o futuro estão vinculados à ação no 

presente que funciona como interface entre eles − identifica-se com o 

comportamento, alimenta-se do passado, resulta da história individual e coletiva – 

condicionados pela projeção no futuro (D’Ambrósio, 2005). 
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Durante o período da minha graduação em Matemática (licenciatura), 

especificamente entre os anos de 2006 a 2010, atuava profissionalmente como técnica 

em edificações numa construtora de médio porte na cidade de Goiânia-GO.  O meu 

trabalho estava diretamente relacionado às atividades dos engenheiros cujas 

perspectivas eram voltadas para atender as exigências da empresa. Nesse âmbito tive o 

privilégio de compartilhar experiências com pessoas de diversas áreas: administração, 

contabilidade, engenharia elétrica, engenharia civil, arquitetura, biologia e matemática.  

Os profissionais destas áreas traziam suas angústias nas conversas do dia a dia 

e muitas delas contribuíram para impulsionar momentos de reflexão sobre a minha 

formação acadêmica. No segundo semestre do ano de 2008, realizava na faculdade 

uma disciplina chamada Projetos Educacionais cujo objetivo maior era o 

desenvolvimento de um projeto na área de Educação Matemática. Este fato só ficou 

bem claro para mim quando esbocei no papel algumas ideias que em boa parte foram 

refutadas pela professora. Tratava-se de um projeto para solucionar os problemas 

relacionados às unidades de medidas (para os funcionários do canteiro de obras) e 

cálculos financeiros (para funcionários administrativos). Dessa forma, o meu projeto 

teve que ser remanejado para o clássico formato da sala de aula. 

A formação acadêmica e, posteriormente, a pós-graduação (lato sensu) em 

Educação Matemática concomitantes ao trabalho no ramo de engenharia foram 

imprescindíveis para gerar um novo olhar sobre a matemática aprendida na faculdade 

e presente nos livros de Cálculo, Geometria, Álgebra, etc., e a matemática presente em 

outros contextos sociais; sobretudo entender a necessidade de reconhecimento e 

valorização da diversidade de saberes e fazeres marginalizados pelas relações de poder 

existentes. 

Era uma oportunidade de observar dois lados da Matemática: um estava 

relacionado à teoria aprendida na academia, muitas vezes, desvinculada da realidade 

humana; o outro emergia das angústias dos colegas de trabalho manifestadas desde as 

dificuldades de profissionais com formação em nível fundamental e médio − os quais 

não conseguiam interpretar matematicamente o próprio contracheque ou mal 

compreendiam as conversões das unidades de medidas − até situações mais 
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complicadas em que estagiários de engenharia não conseguiam traduzir resultados 

matemáticos para a realidade de uma obra.  

Essas situações me incomodavam pelo fato daquelas pessoas não conseguirem 

estabelecer um diálogo entre o conhecimento matemático formal aprendido na 

escola/faculdade e aquele construído na própria vivência. Nesse sentido, observei que 

minha formação acadêmica não priorizava os aspectos socioculturais no processo de 

ensino e aprendizagem, e este fato configurou-se em uma das angústias que deram 

origem a minha monografia de especialização “Debate sobre o projeto político-

pedagógico da licenciatura em Matemática a partir da perspectiva etnomatemática”. 

As discussões suscitadas na monografia e que são complementares ao presente 

estudo referem-se, entre outras, à conscientização de uma formação profissional 

estruturada de maneira horizontal e desfragmentada. Da mesma forma que a prática 

deve permear a formação docente, também devemos considerar que o ensino de 

Matemática não deva ser desvinculado do contexto sociocultural dos sujeitos, o que 

nos faz compreender a matemática como uma atividade inerentemente humana, 

“resultante de seu ambiente sociocultural e consequentemente determinada pela 

realidade material na qual o indivíduo está inserido” (D’AMBRÓSIO, 1986, p. 36). 

Por conseguinte, entendemos ser importante repensar a estrutura curricular 

para a formação de professores de Matemática no sentido de abarcar objetivos mais 

adequados à realidade desse tipo de profissional, os quais se constituem também na 

valorização dos saberes e fazeres dos indivíduos. Desta forma, a etnomatemática 

apresenta-se como forte aliada no processo educacional e contribui significativamente 

para evitar uma formação docente meramente técnica, haja vista a adoção de um 

ensino voltado para a valorização dos saberes e fazeres de grupos marginalizados e 

oprimidos pelas fortes relações de poder dominantes. 

Ao longo do tempo estas reflexões foram amadurecendo e no ano de 2012, 

mediante aprovação no Programa de Mestrado em Educação em Ciências e 

Matemática – MECM/UFG tive a oportunidade de compartilhá-las com o meu 

orientador professor José Pedro Machado Ribeiro. Numa das reuniões entre 

orientador e orientanda foi aberto um espaço para que as inquietações geradoras da 
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questão investigativa traduzissem um contexto relacionado aos meus saberes e 

experiências. Em nossos diálogos começamos a perceber que a construção civil pode 

ser um espaço de profícuas reflexões acerca da etnomatemática, haja vista envolver 

vários contextos de vivências atrelados a minha experiência de vida. 

Foi quando voltei na empresa em que trabalhei para conversar com uma 

antiga colega e engenheira civil responsável pela qualidade das obras. Ao explicar a 

etnomatemática como linha de pesquisa e alguns resultados de pesquisas 

desenvolvidas no Brasil, ela revelou uma grande dificuldade da empresa em conhecer a 

formação profissional e até mesmo o nível de escolaridade dos trabalhadores em suas 

obras. Ela afirmou que a grande maioria dos operários só consegue comprovar as 

atividades profissionais pela carteira de trabalho, o que explica a ocorrência de vários 

trabalhadores com a mesma formação desempenharem práticas diferenciadas no 

canteiro de obras. 

Ao compartilhar estas informações com o meu orientador de mestrado, os 

diálogos começaram a direcionar nossas preocupações para a realidade do canteiro de 

obras. Desse modo, as ideias afloraram em torno desse contexto, intensificando ainda 

mais as minhas conversas com o orientador e a engenheira, as quais deram origem ao 

primeiro questionamento: quais são os saberes e fazeres dos trabalhadores da construção civil que 

se configuram em diferentes práticas profissionais no canteiro de obras? Esta questão representou 

o início de uma análise crítico-reflexiva acerca dos seus possíveis desdobramentos. Na 

sequência, o texto é redigido em primeira pessoa do plural.   

A maneira pela qual se apresenta a pergunta investigativa fornece um quadro 

amplo de dados que reclamava por um ajuste ao foco da nossa análise. Nesse sentido, 

observamos a necessidade de adequar o questionamento a um contexto mais 

específico da pesquisa, haja vista a diversidade de categorias profissionais no âmbito 

do canteiro de obras. Novamente a troca de ideias com a engenheira fez-se necessária, 

em se tratando de canteiros de obras existem não só várias especialidades como 

também o tempo dedicado a cada uma delas na composição dos serviços que 

constituem as fases de uma obra. Vale ressaltar também que está sendo considerado o 
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canteiro de obras para construções verticais, aquelas em que é necessária a utilização 

de escadas e/ou elevadores para deslocamento. 

Ao refletimos sobre as situações de obra descritas pela engenheira decidimos 

averiguar quais seriam as possibilidades de observação, coleta e análise de dados. 

Dentre elas, consideramos a especialidade de carpintaria muito adequada ao nosso 

propósito e às observações supramencionadas, o que nos fez reformular a questão 

para o seguinte problema: 

Quais são os saberes e fazeres de carpinteiros que se configuram em diferentes práticas 

profissionais no canteiro de obras? 

Nesta perspectiva, pensamos na possibilidade de estabelecer uma relação 

dialógica horizontal entre o saber/fazer cultural e os conhecimentos científicos, 

entendemos ser relevante compreendermos o que vem surgir desse contexto ao 

aproximarmos de um ambiente pautado na dialogicidade. Essa possibilidade sugere a 

necessidade da seguinte questão auxiliar: 

O que emerge do diálogo entre os saberes e fazeres de carpinteiros e os saberes científicos na 

constituição de suas práticas profissionais?  

Assim, o objetivo geral da pesquisa é compreender os saberes e fazeres de 

carpinteiros numa perspectiva etnomatemática de reconhecimento, valorização e 

potencialização de suas práticas profissionais no canteiro de obras. Em consonância ao 

objetivo geral destacamos abaixo os objetivos mais específicos desta investigação: 

- Compreender os conhecimentos matemáticos utilizados pelos carpinteiros 

no desenvolvimento de sua prática profissional; 

- Promover o diálogo entre os diversos saberes/fazeres dos carpinteiros; 

- Refletir sobre os conhecimentos dos carpinteiros utilizados em suas práticas 

profissionais; 

- Desenvolver uma análise crítico-reflexiva do contexto sociocultural dos 

carpinteiros sob uma perspectiva etnomatemática. 

A busca pela compreensão destas questões investigativas está atrelada a uma 

postura de valorização de conhecimentos distintos sem estabelecê-los de forma 

hierarquizada. Sob o olhar etnomatemático entendemos que esta pesquisa poderá 
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contribuir para buscar o que advém de outra realidade, muitas vezes invisibililzada, 

porém, com novas leituras de mundo e, por meio de uma ação dialógica, promover o 

respeito à diferença e dar voz a quem precisa fazer-se ouvir. 

 

1.2 Um caminho para o diálogo 

 

Junto aos esforços para resolver a problemática representada nas questões 

explicitadas, consideramos relevante em nossas reflexões o desenvolvimento de um 

ambiente de aprendizagem para compreendermos a dimensão dos objetivos e 

questionamentos presentes no contexto de investigação. Conforme apresentamos, 

nesta pesquisa busca-se compreender numa perspectiva etnomatemática os saberes e 

fazeres de carpinteiros que se constituem em diferentes práticas profissionais no 

canteiro de obras. Desta forma, a partir da aproximação do trabalho desses sujeitos 

com ambientes de aprendizagem − imbuídos de um processo dialógico e horizontal 

entre todos os envolvidos na pesquisa – observamos o que emerge do diálogo entre os 

diversos saberes no contexto sociocultural dos carpinteiros.  

Compreendemos que o desenvolvimento desse estudo tem como cerne o 

reconhecimento e a valorização das diferentes formas de entender e lidar 

matematicamente com o mundo, ou seja, o saber e o fazer matemático de grupos 

sociais distintos. Nesta perspectiva, propomos o Cenário para Investigação 

(SKOVSMOSE, 2008) pelo qual o indivíduo se sinta convidado a formular questões e 

a procurar explicações dentro do seu contexto sociocultural. Trata-se de um cenário de 

referência à realidade em que as situações reais são trabalhadas numa perspectiva 

aberta, possibilitando aos envolvidos levantar hipóteses de problemas que admitem 

múltiplos caminhos e respostas, sendo assim, instigados a participar do processo de 

exploração e argumentação que envolve situações-problemas. 

Em suas teorizações, Skovsmose (2008) destaca o Cenário para Investigação 

como um ambiente que pode auxiliar no trabalho de investigação, assim, há uma 

distinção nas práticas em sala de aula baseadas em exercício e as que fazem uso do 

Cenário para Investigação. Segundo o autor, a justificativa para este fato está 
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relacionada com as referências utilizadas pelos estudantes na produção de significados 

sobre atividades e conceitos matemáticos. O significado das ideias pode ser visto, 

inicialmente, como aspectos do contexto pelo qual o sujeito está inserido e não apenas 

por uma característica do conceito. 

Por conseguinte, consideramos de grande relevância em nossa pesquisa a 

utilização do Cenário para Investigação no desenvolvimento de um ambiente de 

aprendizagem, haja vista que os dados deste estudo emergem naturalmente em 

situações da vida real dos carpinteiros e, consequentemente, possibilitar a produção de 

significados em suas ações no canteiro de obras. A partir desse contexto podemos 

refletir sobre a abertura de espaços para a diversidade e os conhecimentos socialmente 

válidos, de modo a reconhecer o valor intrínseco do indivíduo e da sua integração na 

realidade histórica e natural como parte essencial de um todo. Sob esta ótica a 

etnomatemática se revela como um caminho para a valorização e o fortalecimento de 

experiências sociais e culturais dos grupos menos favorecidos, haja vista as questões de 

desigualdades sociais refletidas nas angústias de uma sociedade construída pelas 

diferenças.  

Ao abrirmos espaço para o ambiente de aprendizagem no Cenário para 

Investigação, os carpinteiros podem utilizar seus saberes na resolução de problemas e, 

sobretudo agregar novos saberes sob um prisma dialógico e democrático de 

aprendizagem. Também refletimos nessa abordagem os paradigmas construídos 

historicamente em relação ao processo de ensino e aprendizagem de Matemática, os 

quais constituem uma das mais complexas e desafiantes tarefas da Educação 

Matemática nos dias atuais.  

Desse fato justificam-se as amarras institucionais estabelecidas nos currículos 

de Matemática, privilegiando o conhecimento abstrato e desvinculado das relações 

históricas e socioculturais do indivíduo. Ao repensarmos sobre esta realidade, 

reconhecemos a necessidade de valorizar a historicidade do ser humano na produção 

de conhecimentos que são mediados por suas práticas culturais, haja vista que é pelo 

contexto que se compreende o saber/fazer dos indivíduos (D’AMBRÓSIO, 2007).  
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De fato, é no cotidiano das pessoas que podemos observar os saberes e 

fazeres únicos, de sua própria cultura, sendo o conhecimento construído e significado 

a partir das interações destas pessoas, pois da mesma forma que o comportamento e o 

conhecimento, as maneiras de saber e fazer estão em permanente interação 

(D’AMBRÓSIO, 2007). Geralmente, no canteiro de obras “há muito para se fazer e 

pouco para se falar”, ou seja, muitos engenheiros estabelecem metas para serem 

cumpridas em um intervalo de tempo reduzido, tal fato produz uma espécie de 

competitividade e ausência de diálogo entre os profissionais.  

Consideramos que o Cenário para Investigação proporciona estas interações 

necessárias na construção de conhecimento e significado e compartilhamos com 

D’Ambrósio (2005) a necessidade de uma nova postura pautada na perspectiva 

etnomatemática, a qual busca compreender o saber/fazer matemático da humanidade 

contextualizado em diferentes grupos, comunidades, povos e nações. 

Nesta perspectiva e em consonância com a etnomatemática, Freire (2008) 

aponta a importância de se levar em consideração os “conhecimentos feitos”, ou seja, 

aqueles constituídos por meio de suas práticas sociais e culturais, no tocante ao 

respeito à dignidade e identidade dos indivíduos. Nesse contexto, os carpinteiros que 

fazem parte desta pesquisa, em sua grande maioria, aprenderam a profissão com o pai, 

o amigo e até mesmo nas situações proporcionadas pela vida. São estes saberes e 

fazeres que buscamos compreender em nossas observações no Cenário para 

Investigação, os quais compõem a identidade do sujeito e influenciam na construção 

de novos saberes e fazeres. 

A partir do Cenário para Investigação objetivamos promover um ambiente 

rico de possibilidades dialógicas investigativas, onde os sujeitos possam estabelecer 

relações com a própria realidade num processo de interação que oportuniza 

questionar, argumentar e inferir nas situações problematizadas. Sob esta ótica, 

ressaltamos a necessidade de uma ação cultural dialógica que se desvela e incide de 

forma sistematizada na estrutura social, fazendo do diálogo um fundamento para a 

união e colaboração no sentido de superar a opressão, manipulação e invasão cultural, 

as quais caracterizam a ação cultural antidialógica (FREIRE, 2005).  Nesse sentido, os 
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carpinteiros podem adentrar ao universo investigativo por meio do diálogo no 

ambiente de aprendizagem, onde as discussões e negociações complementam as ações 

e reflexões acerca de suas realidades. 

Promover nesta pesquisa os Cenários para Investigação é mais do que fazer 

uso de um instrumento para coleta de dados, pois este procedimento revelou-se como 

um meio para compreendermos melhor as questões levantadas e consolidar os 

objetivos propostos. Por conseguinte, o campo investigativo oportuniza 

consubstanciar a pesquisa na perspectiva etnomatemática, a qual corrobora na 

construção dialógica para o reconhecimento e a valorização dos diferentes modos de 

lidar com as situações concretas da vida. Assim, a expectativa desse estudo 

investigativo era sustentar, por meio dos dados obtidos, as reflexões acerca da 

etnomatemática concernentes à diversidade de saberes e fazeres de carpinteiros 

presentes numa realidade calcada pelos mecanismos de marginalização e exclusão. 

 

1.3 A estrutura da pesquisa 

 

Neste primeiro capítulo são delineados os fatos que contribuíram 

significativamente para o desenvolvimento desta pesquisa, a qual situa inicialmente o 

leitor no contexto da investigação para compreender as inquietações que geraram a 

presente dissertação. Por conseguinte, trajetórias pessoais e acadêmicas compõem uma 

sequência de fatos pelos quais buscamos elucidar o panorama crucial na constituição 

do problema de pesquisa. 

No próximo capítulo destacamos importantes contribuições teóricas e 

relevantes para a compreensão da questão investigativa apresentada no primeiro 

capítulo. Abordamos a etnomatemática focalizando o contexto histórico do seu 

surgimento e relacionando-a ao nosso campo de pesquisa mediante o aporte teórico 

adotado. Em consonância ao olhar etnomatemático, outras perspectivas da literatura 

concernente à diversidade de saberes e fazeres são utilizadas no intuito de 

consubstanciar nosso entendimento em relação a presente pesquisa. 
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Ao longo do terceiro capítulo descrevemos os caminhos utilizados para 

alcançar os objetivos da nossa investigação e buscar respostas para as questões de 

investigação. Nesse sentido, destacamos metodologicamente as principais 

características da pesquisa no âmbito deste estudo, pelo qual pretendemos evidenciar 

nossa compreensão acerca da pesquisa qualitativa e da etnografia, sobretudo os 

recursos utilizados para a coleta e análise de dados. 

No quarto capítulo, apresentamos detalhadamente o contexto em que foi 

realizada a pesquisa. Especificamos e descrevemos tecnicamente os procedimentos 

que abrangem as principais etapas de serviços do profissional de carpintaria da 

construção civil. Em seguida, as observações realizadas em campo são descritas 

cronologicamente conforme o desenvolvimento dos trabalhos a que foram 

submetidos os carpinteiros. Descreveremos também as intervenções realizadas com 

estes trabalhadores por meio dos Cenários para Investigação, os quais foram 

desenvolvidos com referência às situações reais e trabalhados numa perspectiva aberta 

(SKOVSMOSE, 2008). 

Para as análises crítico-reflexivas dedicamos o quinto capítulo com a finalidade 

de elencar as categorias que emergiram desta investigação. Mediante observações dos 

carpinteiros no canteiro de obras e nos Cenários Para Investigação destacamos 

reflexões críticas acerca desta investigação por meio de um viés teórico. Desta análise 

surgem três categorias: a primeira ressalta o “fazer juntos” e o “aprender com o outro” 

num patamar de compreensão para além do prático e eficiente trabalho coletivo; a 

segunda categoria reflete a valorização dos saberes em meio à opressão do poder 

dominante e, por fim, ressaltamos a dialogicidade como terceira categoria em meio a 

um processo nunca acabado no encontro dos homens mediados por suas ações no 

mundo. 

Ao final desta dissertação destacamos algumas considerações que não são 

finais, mas que abrem caminhos para as futuras investigações. Dessa forma, após os 

elementos textuais, apresentamos as referências utilizadas neste estudo, sobretudo os 

apêndices e anexos que julgamos necessários para auxiliar na leitura e compreensão 

desta pesquisa. 
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2. Etnomatemática e Diálogo  
 
 

[...] Isso aí é na matemática, mas eu fico pensando como eles conseguiam 
levar aqueles blocos de toneladas para construir as pirâmides, como faziam 
para carregar (C-02).  

 

Apresentamos neste capítulo as contribuições teóricas que podem nos auxiliar 

a compreender a questão investigativa esboçada no capítulo anterior. Na primeira 

seção abordamos a etnomatemática no contexto histórico do seu surgimento para, em 

seguida, aproximá-la do nosso campo de investigação mediante o diálogo com os 

autores referentes a esta linha de pesquisa. Na seção 2.2 refletimos sobre o ciclo vital e 

o ciclo do conhecimento (D’AMBRÓSIO, 2005) presentes na dinâmica cultural que se 

estabelece na relação triangular do homem com a natureza e com o outro.  Na terceira 

seção apresentamos uma nova epistemologia proposta por Santos (2010), a qual 

valoriza e respeita a pluralidade de saberes a partir de uma lógica que se desloca do 

pensamento abissal em direção à ecologia de saberes. Em consonância a esta 

perspectiva refletimos sobre o foreground e o background (SKOVSMOSE, 2004) das 

pessoas como a abertura de um espaço dialógico que dá voz aos que estão à margem 

da sociedade. 

 

2.1 A Etnomatemática num contexto histórico 

 

Estruturar uma linha de pensamento que nos leve a compreender a 

etnomatemática não constitui uma tarefa fácil, pois corremos o risco de ser simplista e 

superficial, haja vista o seu caráter abrangente não permitir uma definição que a 

represente completamente. A princípio primamos pelas relevantes considerações do 

educador Ubiratan D’Ambrósio, um dos pioneiros na construção teórica da 

etnomatemática. Em 1970 foi convidado para orientar pesquisas de pós-graduação em 

matemática pura, no programa conhecido como “Centre Pédagogique Supérieur de 

Bamako” na República do Mali na África. Para o educador foi a oportunidade de 

conhecer e vivenciar outras experiências culturais, as quais eram bem distintas 

daquelas de origem europeia (SANTOS, 2007). 

 



30 
 

 
 

 

Diante desse quadro, ao observar e refletir sobre outros saberes e fazeres 

“tudo isso começou a me despertar outras formas de saber, sentir, ser matemático, que 

não as formas ocidentais e aí está a germe da minha reflexão do que viria a ser 

etnomatemática” (SANTOS, p. 263, 2007). Destas experiências emergiram novos 

questionamentos que intrigavam Ubiratan D’Ambrósio: 

Ou seja, D’AMBRÓSIO questionava-se sobre a importância que os 
trabalhos de seus orientandos teriam para a situação de seus países de 
origem. Isso porque, mesmo que em termos matemáticos os trabalhos 
fossem de alto nível e trouxessem reconhecimento para seus autores, no 
meio acadêmico europeu, muito pouco, ou nada, contribuíam para a 
melhoria da condição de vida dos povos africanos empobrecidos e 
marginalizados pelo modo de vida ocidental/europeu. D’AMBRÓSIO 
perguntava-se, então, sobre o tipo de matemática que seria interessante para 
as comunidade/povos às/aos quais pertenciam seus alunos: ‘será que 
haveria a possibilidade da gente dirigir pesquisa matemática, física, química, 
a pesquisa de alto nível em contato com o ocidente, mas visando a 
interesses locais?’ (SANTOS, 2007, p. 263). 

Desse contexto emerge a compreensão do que, posteriormente, veio a se 

chamar etnomatemática e entender o seu significado não é algo trivial, pois conforme 

aponta Monteiro (2004), somente a partir de um exercício reflexivo e histórico 

conseguimos descrever a etnomatemática como uma proposta educacional e filosófica 

a qual se compromete com os grupos menos favorecidos e oprimidos pelos 

dominantes. Entendemos a etnomatemática como um caminho dialógico na 

compreensão das questões de desigualdades sociais refletidas nas angústias de uma 

sociedade construída pelas diferenças, além de constituir-se num canal aberto para a 

valorização e o fortalecimento de experiências sociais e culturais de grupos excluídos. 

Para Orey (2004), a etnomatemática deve ser compreendida em sua 

abrangência, sendo necessário ter cautela para que nossas percepções não se tornem 

rígidas, mas considerem o contexto cultural em seu sentido mais amplo, ou seja, as 

diferentes maneiras de fazer e utilizar a matemática na vida cotidiana. Também destaca 

a importância das explorações pedagógicas nesse contexto como forma de conectar a 

matemática formal no contexto cultural e no currículo escolar. Notamos a 

etnomatemática situada numa perspectiva de saberes e fazeres em diversos contextos 

socioculturais nos quais se incluem os mitos, os jargões, os símbolos, os valores 
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religiosos e a formação de professores para tornar os alunos participantes ativos em 

suas comunidades. 

Para D’Ambrósio (2005) a etnomatemática é um programa de pesquisa que 

não tem o objetivo de propor outra epistemologia e nem dar uma explicação final, mas 

compreender a busca de conhecimentos e a adoção de comportamentos da espécie 

humana. 

O grande motivador do programa de pesquisa que denomino de 
Etnomatemática é procurar entender o saber/fazer matemático ao longo da 
história da humanidade, contextualizado em diferentes grupos de interesse, 
comunidades, povos e nações (D’AMBRÓSIO, 2005, p. 17). 

É importante salientar que o caráter étnico da etnomatemática não se limita à 

matemática dos índios, chineses, africanos, etc., mas a de grupos sociais/profissionais 

culturalmente identificados. Ademais, cabe ressaltar que etnomatemática não deve ser 

entendida equivocadamente como a matemática étnica, uma vez que esta concepção 

reflete a contradição da universalidade como característica própria da etnomatemática. 

De acordo com Ferreira (2005, p. 119): 

Esse é mais um motivo que torna ‘importante insistir que o Programa 
Etnomatemática não é o estudo de matemática étnica, como alguns o interpretam’. A 
percepção deste fato possibilita às pesquisas de perfil etnomatemático 
adentrar o fazer, o pensar, o lidar, o imaginar, o explicar e o aprender, 
comuns a outras culturas, sem, no entanto, estarem condicionadas ou presas 
ao construto particular denominado matemática (grifo do autor). 

Desta forma, a etnomatemática torna-se um campo multidimensional em que 

os objetivos − antes focalizados no medir, avaliar, classificar e quantificar − assumem 

uma perspectiva mais abrangente dos diferentes modos de compreender da espécie 

humana manifestos na geração, organização e difusão dos saberes e fazeres em 

diversos ambientes culturais. Estas diferentes formas representam as necessidades de 

adaptação, sobrevivência e também transcendência, as quais são explicadas no 

programa proposto por D’Ambrósio:  

Indivíduos e povos têm, ao longo de suas existências e ao longo da história, 
criado e desenvolvido instrumentos de reflexão, de observação, 
instrumentos materiais e intelectuais [que chamo de ticas] para explicar, 
entender, conhecer, aprender para saber e fazer [que chamo de matema] 
como resposta a necessidades de sobrevivência e transcendência em 
diferentes ambientes naturais, sociais e culturais [que chamo etnos]. Daí 
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chamar o exposto acima de Programa Etnomatemática (2005, p.60, grifo do 
autor). 

Corroborando com o autor supramencionado, Ferreira (2005) enfatiza que as 

ideias subjacentes ao Programa Etnomatemática vêm quebrar com a lógica 

academicista, uma vez que delas emergem uma nova postura e um novo olhar que flui 

para a descentralização, para a relatividade, para a alteridade. Desse modo, ressalta que 

na busca pela compreensão de outra realidade ocorre uma aproximação da educação 

escolar, da antropologia, da hermenêutica, da política, da epistemologia, da psicologia, 

da história e de vários outros campos que conduzem a etnomatemática para um 

patamar transdisciplinar de múltiplas possibilidades. 

Sob esta ótica, D’Ambrósio (2004) mostra a importância de novas relações 

interculturais e intraculturais pautadas na relação dialógica que se abre para a 

valorização da identidade cultural marginalizada, a crítica, a autonomia, o saber ouvir, a 

ética. Assim, na proposta da etnomatemática não há espaços para visões 

discriminatórias, mas para o respeito, a solidariedade e a cooperação com as diferentes 

formas de conhecer, relacionar e explicar o mundo. 

 

2.2 O ciclo vital e o ciclo do conhecimento 

 

Diante do exposto na seção anterior, o Programa Etnomatemática é uma 

abordagem que envolve os diversos saberes numa dinâmica cultural ligada aos 

aspectos sociais, históricos, políticos, culturais. Nesta perspectiva, D’Ambrósio (2005) 

aponta a busca pelas diferentes formas de conhecer como a essência do Programa 

Etnomatemática. 

Ao destacar que estamos caminhando para uma civilização planetária, o autor 

supracitado sustenta a real necessidade de compartilhar conhecimentos e 

compatibilizar comportamentos de maneira não mais restrita às culturas específicas 

(intraculturalismo) e nem às trocas da dinâmica cultural (interculturalismo). Esse fato 

justifica-se pelas inter-relações do ser humano com outros seres humanos e com a 

natureza, as quais traduzem uma relação vital da raça humana e de maneira inseparável 

conforme mostra o triângulo ilustrado por D’Ambrósio (2005, p. 71): 
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O autor faz uma analogia à constituição da vida mediante as relações que 

garantem a sua existência da mesma forma que o triângulo não pode existir sem os 

seus lados ou vértices. 

Vida é a resultante de três fatos: indivíduo, outro, natureza. A continuidade 
da vida como fenômeno cósmico depende da resolução desse triângulo. Os 
fatos, isto é, indivíduo, outro(s) e natureza, e as relações entre eles, são 
indissolúveis; um não é sem os demais. Como num triângulo, vértices e 
lados são integrados e indissolúveis. Não se resolve um vértice sem o outro; 
cada vértice ou cada lado não é o triângulo (D’AMBRÓSIO, 2005, p. 70, 
71). 

Nestas relações situa-se o indivíduo à procura de soluções para seus 

problemas como, por exemplo, desenvolver técnicas de produção para conseguir 

sustento e moradia. Na presente pesquisa destacamos algumas situações nas quais os 

carpinteiros se deparam com problemas relativos à leitura dos projetos construtivos 

ou, até mesmo, com falhas no processo de execução. Entendemos que na busca por 

soluções resulta esta inseparável relação dos indivíduos com o outro e com a natureza.  

Diferentemente de outras espécies, o ser humano não busca apenas 

sobrevivência, mas procura explicações que o incursiona nas questões de 

transcendência. Contudo, apesar do fenômeno vida estar intrinsecamente ligado à 

 

Indivíduo                             Natureza 

 

                      Outro (s)/Sociedade  

 

 

 

 

 

Figura 01: Relação triangular – indivíduo/natureza/sociedade.  

Fonte: adaptado de D’AMBRÓSIO (2005, p.71). 
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tríade (indivíduo, natureza e sociedade), um indivíduo em contato com o outro pode 

causar um desequilíbrio e abalar estas relações. 

No desiquilíbrio destas relações se situa a grande crise por que passa a 
humanidade, e que se manifesta em arrogância, prepotência, iniquidade, 
indiferença, violência e um sem número de problemas que afetam o nosso 
dia-a-dia (D’AMBRÓSIO, 2005, p.71). 

Ao olhar por este prisma, Ribeiro (2006) afirma que paira na atualidade uma 

crise de concepções que atinge os mais variados âmbitos: social, político, cultural, 

econômico, sentimental, científico. De acordo com o autor, “os valores universais para 

uma ética comum estão dados sob uma ótica míope, valendo de uma cegueira 

irrefutável em detrimento dos elementos necessários para o bem comum de todos” (p. 

76). Assim, em consonância a estes olhares apontamos algumas questões que invadem 

nosso pensamento: como estabelecer uma base de equilíbrio e dar estabilidade a esse 

triângulo? Qual postura pode viabilizar a harmonia entre os vértices ou lados desse 

triângulo?  

Segundo D’Ambrósio (2005), o equilíbrio e a harmonia dessas relações 

constitui uma ética maior que o autor denomina de ética da diversidade, sendo a paz a 

realização dessa ética no cotidiano e nas suas múltiplas dimensões. Essa ética maior 

deve ser oportunizada de modo a coibir a maioria das relações interculturais que se 

constituem por meio da opressão e domínio do outro. Sob esta ótica, Ribeiro (2006, p. 

76) ressalta a necessidade de um novo posicionamento em relação a este cenário: 

A assunção a uma nova postura frente a essa realidade passa a ser uma 
prática necessária. Quando cada indivíduo abdica de adotar o seu “olhar” 
como o verdadeiro – aquele que assume o seu pensar e agir em uma posição 
soberana em relação aos do outro –, para o estabelecimento dos 
comportamentos e conhecimentos fundamentais ao mundo humano, 
conduz a uma possibilidade de construção de uma via em prol da 
humanidade repleta de “olhares” distintos, sob a luz de uma ética respeitosa. 

Essa atitude destaca o ser humano em algo que vai além da sobrevivência, 

aspecto peculiar a todas as espécies vivas, e busca a transcendência na constituição do 

que D’Ambrósio (2005) chama de essência de ser [verbo] humano. De acordo com o 

professor, cada momento é um exercício de sobrevivência e a vontade de transcender 

parece fazer parte da genética humana, sendo que essa tem sido uma grande questão 

filosófica da humanidade e em todas as culturas. O ato de sobreviver e transcender são 
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ações de natureza transdisciplinar e holística, assim, a relação entre o passado, o 

presente e o futuro que envolve o ser humano nesta busca está associada à ação e à 

prática.  

O foco de nosso estudo é o homem, como indivíduo integrado, imerso, 
numa realidade natural e social, o que significa em permanente interação 
com seu meio ambiente, natural e sociocultural. O presente é quando se 
manifesta a [inter]ação do indivíduo com seu meio ambiente, natural e 
sociocultural, que chamo comportamento. O comportamento, que também 
chamamos prática, fazer ou ação, está identificado com o presente. O 
comportamento determina a teoria, que é o conjunto de explicações 
organizadas que resultam de uma reflexão sobre o fazer. As teorias e a 
elaboração de sistemas de explicações é o que geralmente chamamos saber 
ou, simplesmente conhecimento. Na verdade, conhecimento é o substrato 
do comportamento, que é a essência de estar vivo (D’AMBRÓSIO, 2005, p. 
51). 

Nesse contexto, podemos compreender a vida − constituída da relação 

integrada e indissolúvel indivíduo/outro/natureza – presente num ciclo de interação 

do ser humano na realidade da qual faz parte. Este ciclo vital é proposto por 

D’Ambrósio da seguinte forma: 

 

 

Por meio deste esquema o autor busca mostrar o indivíduo imerso numa 

realidade natural, social e integrado ao meio ambiente sociocultural. Desta forma 

apropria-se dos fatos (artefatos e mentefatos) para compreender, refletir e elaborar 

Figura 02: Ciclo vital. Fonte: adaptada de D’AMBRÓSIO (2005, p.52). 
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estratégias para resolver um problema. Por conseguinte, o ser humano passa a ter 

novas interpretações e ações que modificam a realidade natural e artificial e geram 

novos fatos, artefatos e mentefatos. Assim, para entender os aspectos que vão além da 

sobrevivência, D’Ambrósio (2005) explica sobre o processo input e output presentes no 

ciclo vital. 

O processamento da informação (input) tem como resultado (output) 
estratégias para ação. Em outros termos, o homem executa seu ciclo vital de 
comportamento/conhecimento não apenas pela motivação animal de 
sobrevivência, mas subordina esse ciclo à transcendência, através da 
consciência do fazer/saber, isto é, faz porque está sabendo e sabe por estar 
fazendo. E isto tem seu efeito na realidade, criando novas interpretações e 
utilizações da realidade natural e artificial, modificando-a pela introdução de 
novos fatos, artefatos e mentefatos (D'AMBROSIO, 2005, p. 53).  

Nesse processo o ser humano não é só, mas contribui juntamente com bilhões 

de pessoas no mesmo ciclo, em que a realidade informa o indivíduo que busca 

compreender e executar uma ação pela qual irá modificar novamente a realidade e 

informar o indivíduo. Em outras palavras, o professor D’Ambrósio (2005) refere-se ao 

indivíduo inserido numa realidade cósmica como um elo na história desde o início dos 

tempos até o agora.  

O sentido de transcendência aludido pelo autor está diretamente relacionado 

com as estratégias de ação representadas por suas inquietações, motivações, vontades, 

ambições, entre outros aspectos e que se projetam no futuro do indivíduo. As ações 

geradas pelo conhecimento construído a partir das informações da realidade são 

vivenciadas por várias pessoas no mesmo instante, porém, essa realidade não é 

percebida da mesma maneira por todos e, muitas vezes, pode gerar conflitos 

(D’AMBRÓSIO, 2005). 

Destacamos momentos em que os carpinteiros desenvolvem trabalhos 

aparentemente simples e repetitivos, contudo, algumas vezes suas opiniões divergem 

na execução dos serviços porque cada qual imprime seu olhar fazendo uma nova 

representação daquilo que gerará, posteriormente, uma nova ação. Assim, as reflexões 

supracitadas de Ribeiro (2006) confirmam que as informações processadas 

diferentemente tem como resultado ações, em geral, diferentes. Em outras palavras, “o 
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comportamento e o conhecimento são, consequentemente, diferentes, muitas vezes 

conflitantes” (D’AMBRÓSIO, 2005, p. 58). 

Na atualidade diversas manifestações sociais, culturais, tecnológicas, entre 

outras, apresentam muitas oportunidades em âmbito global para que novas expressões, 

valores, conceitos, oriundos da evolução da humanidade sejam utilizados como 

“alavanca” para a construção de novos conhecimentos e adoção de novos 

comportamentos. Contudo, esse movimento de informatização, muitas vezes, tende a 

induzir indivíduos e culturas a pensar, agir, sentir ou até mesmo olhar sob uma ótica 

estabelecida por um contexto sociocultural específico. Da imposição a um 

determinado modelo de conhecimento e comportamento como sendo único e válido 

para orientar os diversos modos de vida emergem os mais variados conflitos. 

Podemos estabelecer o diálogo entre os diversos saberes e fazeres da 

humanidade sem causar conflitos entre os povos? Pensamos que é preciso viver. Mas 

não é um simples viver, segundo Clareto (2003) é viver o encontro com o outro, com 

as diferenças, é viver nas fronteiras. Em sua tese de doutorado, a autora vive o 

Laranjal do Jari2com suas diferenças, suas gentes e seus mundos. 

Que mundos são estes? E aí as semelhanças começam a aparecer: são 
pessoas de um Brasil distante: negros, brancos e índios numa miscigenação 
tão brasileira, tão nordestina e nortista. Pessoas que vivem suas vidas sobre 
as águas do Jari e lá constroem seus espaços de comércio, de lazer, de 
namoro, de violência, de esperança, de prostituição, de abandono, de 
encontros e desencontros... A vida flui às margens do rio. O mesmo rio que 
leva e traz vidas, no qual fluem as convivências cotidianas (CLARETO, 
2003, p.16). 

Em consonância a esta reflexão, a presente pesquisa destaca diversas situações 

captadas no canteiro de obras para uma análise crítico-reflexiva dos saberes e fazeres 

de carpinteiros, como eles desenvolvem suas práticas e teorizam suas ideias à luz da 

etnomatemática. Por esse olhar o conhecimento é encarado de forma transdisciplinar e 

dá lugar às diferentes ações e pensamentos associados a um determinado contexto 

sociocultural. Essa visão, por sua vez, não assume uma posição soberana em relação 

                                                           
2Município situado no estado do Amapá cujos moradores estudam, trabalham, divertem-se, namoram, 
encontram-se e desencontram-se em uma cidade construída sobre o Rio Jari e edificada sobre palafitas 
(CLARETO, 2003). 
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ao outro e nem dá lugar unicamente a um olhar particular, mas oportuniza novos 

modos de conhecer os distintos saberes e fazeres. 

Relativizar-se perante o outro é uma ação fundamental para estabelecer uma 
efetiva troca de saberes entre os que buscam se comunicar. Somente 
estando sensível a essa compreensão tornar-se-á viável ao indivíduo formar 
um olhar que, estando em um espaço culturalmente diferenciado, não 
procurará de maneira apriorística os mesmos compartimentos do saber 
existentes na sua realidade de origem (FERREIRA, 2005, p. 118). 

Essa sensibilidade da qual fala o autor contribui para a não fragmentação do 

conhecimento em vários grupos sociais por meio de uma ação pacífica e dialógica que 

flui para a percepção da alteridade. É a busca que fazemos nesta pesquisa com os 

carpinteiros a partir de uma postura dialógica, a qual valoriza os conhecimentos sem 

hierarquizá-los, uma atitude que se direciona para a ruptura da lógica do poder 

dominante sob uma ética solidária e menos excludente. Nesse contexto, estas reflexões 

cumprimentam a crítica de D’Ambrósio (2005) em relação à epistemologia, quando 

esta busca focalizar isoladamente o conhecimento já pronto mediante paradigmas 

aceitos numa determinada época. 

Mas a dinâmica de geração do conhecimento, de sua organização intelectual 
e social, de sua difusão e, consequentemente, do retorno desse 
conhecimento àqueles responsáveis pela sua produção, constitui um ciclo 
indissolúvel e as tentativas de estudar esse ciclo isolando seus componentes 
é inadequado para sistemas de conhecimento não ocidentais 
(D’AMBRÓSIO, 2005, p. 37). 

O autor supracitado propõe no esquema abaixo uma epistemologia para 

compreendermos o ciclo de conhecimento de forma integrada: 
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Neste esquema vemos um ciclo no qual cada povo, sociedade ou nação 

constrói e organiza seus sistemas de conhecimentos, os quais são dinâmicos como a 

cultura e permeiam a realidade natural e sociocultural do ser humano. Por conseguinte, 

não é possível compreender integralmente a evolução da humanidade se 

fragmentarmos este ciclo. Segundo D’Ambrósio (2005) esta ação revela-se 

absolutamente inadequada para se entender o ciclo do conhecimento.  

Em outras palavras o autor destaca que o processo de aquisição de 

conhecimento se traduz na dialética do saber/fazer, impulsionado pela consciência e 

em diversas maneiras.  De fato, “a consciência é o impulsionador da ação do homem 

em direção à sobrevivência e à transcendência, ao saber fazendo e fazer sabendo” 

(D’AMBRÓSIO, 2005, p. 54). Destarte, consubstanciados pelos diversos olhares 

apresentados, buscamos compreender e analisar sob o viés da etnomatemática as 

diferentes práticas de carpinteiros no canteiro de obras, os quais evidenciam a lógica 

do saber fazendo e fazer sabendo presente na dinâmica do seu próprio contexto 

sociocultural. 

 

Figura 03: Ciclo do conhecimento. Fonte: adaptada de D’AMBRÓSIO (2005, p.38). 
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2.3 Do pensamento abissal à ecologia de saberes 

 

Em harmonia com as discussões anteriores, buscamos tecer nesta seção um 

olhar crítico de reconhecimento à diversidade de saberes que se interagem e não 

comprometem sua própria autonomia em meio à diversidade epistemológica do 

mundo. Desse modo, apontamos a abertura para o diálogo numa perspectiva de 

valorização dos contextos históricos e socioculturais que salta qualitativamente para 

um patamar de respeito, compreensão e solidariedade mútuos. 

Por este viés tomamos como premissa a abertura de espaço para as várias 

formas de conhecimento por meio da ecologia de saberes, que nas palavras de Santos 

(2010) quer dizer a ideia de conhecimento como interconhecimento. Ao 

considerarmos a inesgotável diversidade de experiências do mundo, percebemos que 

outros conhecimentos considerados como não científicos devem ser reconhecidos. 

Neste caso, a presente pesquisa com os carpinteiros destaca os diferentes olhares dos 

carpinteiros imprimindo novos significados para as suas ações, as quais representam a 

diversidade que compõem a história desses indivíduos em sua totalidade. Essas 

práticas não podem ser desvinculadas do seu contexto sociocultural para que sejam 

reconhecidas, mas consideradas em articulação com o próprio meio natural desses 

indivíduos. Essa atitude pressupõe a renúncia a qualquer epistemologia geral, contudo, 

Santos (2010, p. 54) chama a atenção para este posicionamento e faz uma ressalva: 

No período de transição que iniciamos, no qual resistem ainda as versões 
abissais de totalidade e unidade, provavelmente precisamos, para seguir em 
frente, de uma epistemologia geral residual ou negativa: uma epistemologia 
geral da impossibilidade de uma epistemologia geral. 

Compreendemos que a ecologia de saberes atua na condição de contra-

epistemologia, uma vez que a relação entre crenças e ideias é vista como duas 

entidades distintas que passam a ter duas formas de experienciar socialmente a ciência 

(SANTOS, 2010). Por conseguinte, esta dualidade se revela no reconhecimento da 

diversidade cultural do mundo, todavia, não se configura necessariamente no 

reconhecimento da diversidade epistemológica do mundo. Por outro lado, na ecologia 

de saberes o cruzamento de conhecimentos e ignorâncias no processo de 
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aprendizagem pode implicar no esquecimento de outros conhecimentos ou ignorância 

destes, haja vista o seu caráter heterogêneo e interdependente. Em outras palavras, 

[...] na ecologia de saberes, a ignorância não é necessariamente um estado 
original ou ponto de partida. Pode ser um ponto de chegada. Pode ser o 
resultado do esquecimento ou desaprendizagem implícitos num processo de 
aprendizagem recíproca (SANTOS, 2010, p. 56). 

É de grande relevância na ecologia de saberes compreender qual o 

conhecimento será aprendido e qual será esquecido no processo de aprendizagem. 

Sendo assim, buscamos evidenciar momentos de diálogo dos saberes e fazeres dos 

carpinteiros que surgem naturalmente pela necessidade de solucionar determinado 

problema. Entendemos nestas relações um processo de aprendizagem recíproca no 

qual eles mesmos decidem os conhecimentos que devem ser esquecidos e aqueles que 

devem permanecer e serem aprimorados. 

Nesse processo cujo movimento de valorização do que se aprende sobrepõe ao 

que se esquece, faz da ignorância uma desqualificada forma de ser e fazer. Esse fato 

enfatiza a crucial percepção e necessária reflexão sobre a diferença existente entre a 

ciência no bojo de uma concepção monopolista e a ciência como parte de uma 

ecologia de saberes. 

Sob esta ótica, o pensamento pós-abissal constitui-se no ponto de partida para a 

ecologia de saberes. Segundo Santos (2010), o pensamento moderno ocidental é um 

pensamento abissal constituído por sistemas de distinções visíveis e invisíveis que se 

estabelecem por meio de linhas radicais. Estas linhas dividem a realidade social em 

universo ‘deste lado da linha’ e universo ‘do outro lado da linha’, sendo produzido 

como inexistente o ‘outro lado da linha’ que desaparece enquanto realidade, ou seja, 

deixa de existir no sentido de ser relevante ou compreensível. Para além das linhas 

radicais e na direção da ecologia de saberes, Santos (2010) destaca o pensamento 

pós-abissal como 

[...] um aprender com o Sul usando uma epistemologia do Sul. Confronta a 
monocultura da ciência moderna com uma ecologia de saberes. É uma 
ecologia, porque se baseia no reconhecimento da pluralidade de 
conhecimentos heterogêneos (sendo um deles a ciência moderna) e em 
interações sustentáveis e dinâmicas entre eles sem comprometer a sua 
autonomia. A ecologia de saberes baseia-se na ideia de que o conhecimento 
é interconhecimento (SANTOS, 2010, p. 53). 
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Na existência de dois lados ocorre a preponderância de um em relação ao outro 

na medida em que se esgota o campo de realidade relevante, enquanto para além desta 

linha há invisibilidade, ausência não dialética e inexistência (SANTOS, 2010). Um forte 

exemplo da presença destas linhas abissais são os povos indígenas − habitantes 

paradigmáticos do outro lado da linha e marcados historicamente pela apropriação e 

violência tanto física como sociocultural. 

Em consonância com essa pesquisa também ressaltamos no cotidiano dos 

carpinteiros a presença de fortes linhas abissais, as quais são evidenciadas tanto nas 

falas desses trabalhadores quanto nas práticas de carpintaria. Aquele que sabe ler o 

projeto construtivo se apresenta como “dono do conhecimento”, enquanto os demais 

sabem as partes de um todo pouco conhecido por esses profissionais. 

Entendemos que o conhecimento científico não é para todos, mas constitui-se 

na forma de produto do pensamento abissal que é distribuído diferentemente no meio 

social, o qual se manifesta em sujeito do conhecimento deste lado da linha e objeto de 

conhecimento do outro lado da linha (SANTOS, 2010). De fato, o conhecimento dito 

como científico está arraigado numa concepção monopolista e reforça as linhas 

abissais quando fornece prerrogativas a grupos sociais mais acessíveis em detrimento à 

sociedade menos favorecida. 

Diante deste cenário, a ecologia de saberes propõe uma nova epistemologia pela 

qual abriga a busca pelo reconhecimento e a valorização dos conhecimentos não 

científicos, o que não implica em menosprezo e descrédito aos conhecimentos 

científicos. Trata-se de um novo olhar que flui para a alteridade na qual a ecologia de 

saberes promove − sob a ótica do pensamento pós-abissal − uma relação dialógica 

com os diversos saberes como forma de romper com a injustiça cognitiva e social do 

mundo. 

Em meio à diversidade epistêmica do mundo, a ação em prol da valorização de 

saberes adentra a uma complexa assimetria que Santos (2010) chama de diferença 

epistemológica. De acordo com o autor, por ser infinita a pluralidade de saberes no 

mundo, nenhum saber pode compreender a si próprio sem se referir a outros saberes. 

O saber só existe como pluralidade de saberes tal como a ignorância só 
existe como pluralidade de ignorâncias. As possibilidades e os limites de 
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compreensão e de ação de cada saber só podem ser conhecidas na medida 
em que cada saber se propuser uma comparação com outros saberes. Essa 
comparação é sempre uma versão contraída da diversidade epistemológica 
do mundo, já que esta é infinita. É, pois, uma comparação limitada, mas é 
também o modo de pressionar ao extremo os limites e, de algum modo, de 
os ultrapassar ou deslocar. Nessa comparação consiste o que designo por 
ecologia de saberes (SANTOS, 2010, p. 543). 

Nesta perspectiva buscamos desenvolver a presente pesquisa com carpinteiros 

da construção civil, tendo como preocupação respeitar e valorizar seus saberes e 

fazeres sem, contudo, sobrepor novas formas de lidar com os mesmos. Desse 

contexto surgem limites e possibilidades concernentes a cada saber, sendo também 

descrito por Santos (2010) como uma comparação difícil em que reside a douta 

ignorância adequada ao nosso tempo.  

Conforme o autor supracitado, os limites e possibilidades de cada saber só 

podem ser considerados na existência de outros saberes, assim, o processo de 

exploração e valorização ocorre na comparação de outros saberes. Em outras palavras, 

a diferença epistemológica destacada pelo autor ressalta o fato de cada saber conhecer 

mais e melhor os seus limites e possibilidades do que os limites e possibilidades de 

outros saberes. Todavia, na ecologia de saberes esta assimetria pode ser trabalhada de 

maneira a minimizar a diferença epistemológica por meio de comparações recíprocas 

entre saberes na busca de limites e possibilidades cruzadas. 

 

2.4 O foreground e o background 

 

Alinhada à perspectiva da ecologia de saberes proposta por Santos (2010), 

encontramos nas palavras de Skovsmose (2004) a abertura para o diálogo mediante 

uma reflexão sobre o foreground dos educandos e a política de obstáculos para a 

aprendizagem. Conforme o autor, quando o futuro dos educandos é roubado pela 

sociedade, esta também rouba os estímulos para a aprendizagem, assim, o foreground de 

uma pessoa está relacionado às oportunidades que são percebidas por ela e 

proporcionadas pela situação social, política e cultural, constituindo um elemento 

importante para a compreensão das ações de aprendizagem dos educandos 

(SKOVSMOSE, 2004). 
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Por conseguinte buscamos desvelar momentos que denotam a dura realidade 

dos carpinteiros em meio a um trabalho repleto de perigos à vida humana e sob 

condições, muitas vezes, precárias. Evidenciamos nas falas desses trabalhadores suas 

expectativas em relação à própria realidade; a vontade de aprender a ler um projeto, 

entender como se faz uma escada, as dificuldades para as necessidades mais básicas 

como ir ao banheiro ou tomar água. Enfim, procuramos ouvir o foreground dos 

carpinteiros a partir de um ambiente dialógico sem preconceitos e marginalizações no 

qual seus saberes e fazeres possam ser visibilizados. 

A política de obstáculos para a aprendizagem é a que invisibiliza a realidade da 

educação tecida em diversos contextos socioculturais. Para exemplificar este fato, 

Skovsmose (2004) apresenta algumas características de sua visita a uma escola da 

região sul-africana nos limites de Pietersburg no ano de 1996. O ambiente aparentava 

ter os piores aspectos: sem portas, sem instalações elétricas, vidros quebrados e um 

buraco no telhado. Este cenário evidenciou que os obstáculos para aprendizagem das 

crianças na escola não exprimiam relação direta com a cor da pele, mas deixava 

clarividente que a permanência do potencial opressor e repressor do racismo gerado 

pelo apartheid na dimensão sócio-política dos desempenhos escolares não 

correspondiam à realidade factível. 

Nesse sentido, Skovsmose (2004) destaca o fato de muitos pesquisadores não se 

atentarem para o terrível fato das crianças negras serem tratadas diferentemente e 

tendo seus futuros roubados pelo apartheid. Ao ignorar esta realidade, o autor ressalta 

ser este um ato político e defende a necessária busca dos obstáculos à aprendizagem 

no contexto atual das crianças e não em experiências anteriores que refletem o 

background social das crianças. 

Eu vejo o foreground como um importante elemento no entendimento das 
ações de uma pessoa. Intencionalidade é um elemento básico em qualquer 
ação. Com o propósito de entender a ação de uma pessoa, nós temos de 
considerar os motivos dele ou dela ou, em outras palavras, as intenções dele 
ou dela. As ações de uma pessoa não são baseadas simplesmente no seu 
background, mas emergem do modo como a pessoa vê suas possibilidades. 
As intenções expressam expectativas, aspirações e esperanças; conectam 
ações ao foreground da pessoa conforme surgem dele e tornam-se parte de 
suas ações (SKOVSMOSE, 2004, p. 111, grifo do autor). 
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Compreendemos o background como as realidades representadas no contexto 

político, econômico e sociocultural do qual não estão desvinculadas as vivências e 

experiências de uma pessoa, assim, é necessário relacionar ações ao foreground porque 

nele se revela as intencionalidades humanas oportunizando um novo olhar ao cenário 

que se apresenta. Portanto, nesta pesquisa proporcionamos por meio de uma ação 

dialógica não apenas o background, conforme é tecido nas observações dos carpinteiros 

em suas práticas no canteiro de obras, mas a possibilidade desses trabalhadores 

questionarem o que fazem, compartilharem com o outro o que pensam e revelar nessa 

dinâmica de saberes e fazeres suas expectativas, medos, vontades, angústias. 

Em consonância com esta reflexão, Skovsmose (2004) enfatiza que a ação e a 

intenção são importantes fatores que devem estar envolvidos numa ação conjunta pela 

qual o processo de aprendizagem possa abrir espaço para situações onde há a 

possibilidade de aprender e oportunizar a intencionalidade dos educandos. Contudo, o 

fato de que nem todos educandos têm a oportunidade de relacionar sua aprendizagem 

com o próprio foreground já se constitui num obstáculo para a aprendizagem. 

Apesar de existirem diversas interpretações que consideram os obstáculos para 

a aprendizagem pertencentes à estrutura conceitual dos educandos, Skovsmose (2004) 

destaca-os como fenômeno sociopolítico. Concernente a esse fato, a busca pelos 

obstáculos não deve ser apenas no contexto histórico do indivíduo, mas também nas 

oportunidades que surgem pelo sistema social e político. Ademais, o autor destaca a 

produção e a construção de significados na sala de aula como sendo primeiramente 

realizada pelos educandos numa relação intrínseca com o seu ambiente cultural. 

Sob este prisma, envolver os educandos na produção de significados não é 

apenas identificá-los com referência ao background, mas, sobretudo utilizar o foreground 

como ferramenta fundamental na conclusão desse objetivo (SKOVSMOSE, 2004). 

Sobre este aspecto o autor mostra como exemplo os educandos de um determinado 

contexto sociocultural, carentes de um olhar especial e cauteloso em relação aos seus 

anseios e seus modos de ver e compreender o mundo. Entretanto, também podemos 

tomar como exemplo as comunidades indígenas com suas formas próprias de 

aquisição e construção de conhecimentos e que há muito tempo estão lutando para 
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sobreviver e reconstruir-se por meio da valorização de uma identidade fortemente 

violentada.  

Nessa luta estão os seus anseios em dominar o conhecimento e as tecnologias 

do não indígena para atender os próprios interesses, respeitando seus costumes, 

hábitos, crenças. Vários projetos podem ser desenvolvidos de acordo com a realidade 

desses grupos étnicos, a qual não corresponde aos anseios alheios, mas representa um 

caminho favorável à valorização dos povos indígenas. As possibilidades vistas pelos 

indivíduos devem ser totalmente abarcadas para fazer parte da produção de 

significados que permeiam o passado, o presente e o futuro de todos os envolvidos 

neste processo. Em sintonia com a valorização de saberes e fazeres, o background e o 

foreground das pessoas não são excluídos, pelo contrário, ambos são respeitados dentro 

de um espaço dialógico que abre oportunidades para soltar a voz, fazer-se ouvir. 

Observamos no presente estudo as ações de um grupo de carpinteiros que são 

baseadas somente nos seus backgrounds. Esses trabalhadores dedicam grande parte do 

dia a trabalhos muito pesados sob um sol escaldante e, em muitas situações, arriscam a 

própria vida. Não há tempo, para falar, para tomar água, para ir ao banheiro, pois as 

etapas de serviços devem ser cumpridas rapidamente. Só há tempo para trabalhar e 

cumprir metas, fato que implica em não “perder tempo” para compreender as 

intenções, esperanças ou aspirações dos carpinteiros − se ele pensa, concorda ou 

discorda daquilo que faz, ou seja, não importa conectar o seu foreground às suas ações. 

Assim, nesta pesquisa buscamos evidenciar as atividades destes carpinteiros no seu dia 

a dia e promover um caminho de diálogo que oportunize a conexão de suas ações ao 

próprio foreground. 

 

2.5 Uma perspectiva dialógica 

 
No desenvolvimento do presente estudo permeia um olhar que se estabelece 

como o cerne desta obra e possibilita compreender os diferentes saberes e fazeres 

numa dinâmica de interação em completa harmonia e liberdade de construção. Trata-

se de um olhar dialógico que abre espaço para a etnomatemática e a ecologia de 

saberes em sintonia com a valorização e o respeito ao background e foreground dos 
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indivíduos. Imbuídos desta perspectiva tecemos muitas de nossas reflexões sobre o 

diálogo pautadas no educador Paulo Freire para compreendermos as relações entre o 

sujeito cognoscente e o mundo em suas plurais manifestações. 

Dessa forma, entendemos a dialogicidade como um caminho imprescindível 

aos reais objetivos desta investigação cujo foco central transcende a pronúncia dos 

homens no mundo pela relação emissor-receptor. Consideramos o silêncio como uma 

opressão no processo de busca natural do ser humano por respostas, o que torna 

necessário o rompimento desta cultura de calar vozes na formação da consciência 

crítica e desenvolvimento da autonomia. Naturalmente, pela incompletude do nosso 

ser não podemos nos fechar para o mundo e os homens, uma vez que: 

Seria impossível saber-se inacabado e não se abrir ao mundo e aos outros à 
procura de explicação, de respostas a múltiplas perguntas. O fechamento ao 
mundo e aos outros se torna transgressão ao impulso natural da 
incompletude. O sujeito que se abre ao mundo e aos outros inaugura com 
seu gesto a relação dialógica em que se confirma como inquietação, como 
inconclusão em permanente movimento na História (FREIRE, 2008, p. 
136). 

No entanto, a dialogicidade pode ou não se estabelecer mediante as 

características que a estruturam. Segundo Freire (1987), a ação dialógica constitui-se de 

colaboração, união, organização e síntese cultural, enquanto na ação antidialógica há a 

conquista, a divisão para manter a opressão, a manipulação e a invasão cultural. Neste 

último cenário ocorre um processo de dominação que implica na invasão não apenas 

física, visível, mas também camuflada dando a ideia de que o invasor é amigo, 

contudo, é uma forma de dominar culturalmente o invadido (FREIRE, 1987).  

Como manifestação da conquista, a invasão cultural conduz à 
inautenticidade do ser dos invadidos. O seu programa responde ao quadro 
valorativo de seus atores, a seus padrões, as suas finalidades. 
Daí que a invasão cultural, coerente com sua matriz antidialógica e 
ideológica, jamais possa ser feita através da problematização da realidade e 
dos próprios conteúdos programáticos dos invadidos (p. 150). 

Desse modo, surge a necessidade de enxergarmos a realidade sob a ótica dos 

invasores provocando a desestabilidade dos mesmos que se alimentam do êxito 

provocado pelo conhecimento por parte dos invadidos de sua inferioridade intrínseca. 

Tal mudança qualitativa de percepção do mundo, a manutenção do status quo é 
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estímulo constante aos invadidos e dominados, porém a inserção crítica na realidade 

pode constituir verdadeira ameaça ao opressor.  

Por outro lado, na ação dialógica não ocorre o dominador transformando o 

dominado e conquistado, pelo contrário, os sujeitos dialógicos exercem uma análise 

crítica sobre o problema que os desafia a partir para a transformação do mundo. 

O eu dialógico, pelo contrário, sabe que é exatamente o tu que o constitui. 
Sabe também que, constituído por um tu – um não-eu −, esse tu que o 
constitui se constitui, por sua vez, como eu, ao ter no seu eu um tu. Desta 
forma, o eu e o tu passam a ser, na dialética destas relações constitutivas, 
dois tu que se fazem dois eu (FREIRE, 1987, p. 165, grifo do autor). 

E essa transformação reclama por uma ação cultural dialógica que se desvela e 

incide de forma sistematizada na estrutura social fazendo do diálogo um fundamento 

para a união e a colaboração no sentido de superar qualquer aspecto induzido e 

característico da ação cultural antidialógica, pois segundo o mesmo autor (p. 166) “o 

diálogo não impõe, não maneja, não domestica, não sloganiza”. No espaço onde há 

dialogicidade novas formas de compreender e lidar com os diversos saberes e fazeres 

são evidenciados por meio da leitura de mundo de cada indivíduo. 

Sob esta ótica promovemos a presente pesquisa com a finalidade de refletir 

sobre as distintas situações vivenciadas pelos carpinteiros, de modo a contribuir para 

uma substancial compreensão teórica concernente ao diálogo. Os momentos 

registrados no cotidiano dos profissionais de carpintaria captam uma relação profícua 

de união, colaboração e organização, porém, observamos também a presença da ação 

antidialógica no canteiro de obras.  

Por exemplo, o fato dos carpinteiros realizarem parte de um processo em que o 

seu todo é pouco sabido por eles representa a lógica da divisão para manter a 

manipulação e a opressão cultural. Esta e outras reflexões são destacadas com maiores 

detalhes no quinto capítulo, no qual tecemos uma análise dos dados sobre a limitação 

do acesso a novos conhecimentos como estratégia do poder dominante para não 

comprometer sua estrutura hegemônica. Buscamos romper essa injustiça cognitiva e 

social a partir da valorização dos saberes e fazeres de carpintaria que se estabelece num 

patamar dialógico de compreensão entre os indivíduos no intercâmbio de 

conhecimentos e comportamentos. 
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3. Os caminhos da pesquisa 
 

[...] Você fala na teoria porque quando você vai fazer é diferente, é bem 

complicado tirar do papel e jogar na prática (C-04). 

 

Neste capítulo apresentamos os percursos adotados metodologicamente para 

o desenvolvimento da pesquisa e compreensão das seguintes questões investigativas: 

Quais são os saberes e fazeres de carpinteiros que se configuram em diferentes 

práticas profissionais no canteiro de obras? O que emerge do diálogo entre os saberes 

e fazeres de carpinteiros e os saberes científicos na constituição de suas práticas 

profissionais? Dessa forma, o estudo segue uma linha de investigação pautada nos 

objetivos descritos no primeiro capítulo, os quais servem de orientação no 

desenvolvimento das atividades inerentes à pesquisa. 

Haja vista ser profícuo e relevante para uma pesquisa dessa natureza 

compreender a realidade sob uma dimensão mais abrangente, a observação 

participante, os questionários, as entrevistas e o Grupo Focal são de grande utilidade 

neste estudo por acrescentar e apontar novos aspectos da realidade observada. 

Portanto, este trabalho exige do pesquisador um olhar atento à acuidade das 

informações que vão sendo construídas no decorrer desta investigação. 

Ao longo deste capítulo são descritos os caminhos utilizados para alcançar os 

objetivos da presente pesquisa. Apresentamos nossa compreensão acerca da pesquisa 

qualitativa e caracterizamos a etnografia como uma de suas vertentes, evidenciando os 

instrumentos de coleta e análise de dados da investigação. Por fim, faremos uma 

explanação metodológica acerca dos ambientes de aprendizagens relativos aos 

Cenários Para Investigação (SKOVSMOSE, 2008). 

 

3.1 Em direção a uma pesquisa qualitativa 

 

Ao analisarmos os rumos tomados nesta pesquisa, as imprescindíveis 

observações acerca das vivências dos carpinteiros e os registros de suas 
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particularidades que merecem reconhecido destaque, entendemos que os objetivos e a 

postura de pesquisador empregada englobam as características adequadas a uma 

pesquisa qualitativa. Autores como Lüdke e André (1986) e Carrasco e Hernández 

(2000) apontam algumas características básicas, as quais denotam uma pesquisa 

qualitativa conforme explicitamos a seguir. 

O ambiente natural é a fonte direta de dados da pesquisa qualitativa que tem o 

pesquisador como seu principal instrumento. Esta característica revela que é 

necessário um contato direto e prolongado com o ambiente ou a situação que está 

sendo investigada, haja vista as circunstâncias particulares de um determinado objeto 

serem essenciais para poder compreendê-lo. 

Outra característica está relacionada à predominância do aspecto descritivo 

dos dados. As transcrições de entrevistas e depoimentos, as fotografias e todos os 

materiais obtidos da pesquisa devem ser ricos em descrições de situações, pessoas e 

acontecimentos. Neste caso, o pesquisador deve estar atento a todos os elementos 

presentes nas situações estudadas para que nenhum aspecto essencial à compreensão 

do problema da pesquisa passe despercebido. 

Diante das características supracitadas, destacamos que para captar 

informações das vivências dos carpinteiros em diferentes situações foi necessário 

estabelecer um contato direto com o desenvolvimento de todas as etapas de trabalho 

da carpintaria. Essa postura foi fundamental para descrever os momentos de alegria e 

descontração, sobretudo as pausas no trabalho para descansar das tarefas árduas e 

cansativas em meio a algumas lamentações sobre a vida de carpinteiro. Nesse sentido, 

coletamos grande quantidade de informações por meio de entrevistas aos sujeitos 

pesquisados, fotografias de suas práticas no cotidiano, além dos projetos utilizados por 

esses profissionais no desenvolvimento de suas atividades. 

Sendo assim, temos outra característica desta pesquisa que se traduz no fato 

da preocupação com o processo ser maior do que com o produto, haja vista nossa 

atenção não estar voltada apenas para um objetivo final de responder uma pergunta e 

sim refletir sobre todo o contexto social que originou esse questionamento. Tal 

posicionamento coloca em evidência que os acontecimentos não são fatos isolados e, 
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portanto, não devem ser tratados de maneira fragmentada. As dificuldades dos 

carpinteiros, por exemplo, em confeccionar formas para escadas não devem ser vistas 

apenas como a ausência de tempo para dedicarem atenção ao trabalho em específico. 

Nessa perspectiva, buscamos analisar o problema manifesto em diversas práticas dos 

carpinteiros, situações e interações cotidianas das quais emergem as hipóteses para 

solucionarem as questões investigadas. 

Outra característica está relacionada aos “significados” que as pessoas dão às 

coisas e à sua vida, os quais devem ser focos de atenção especial pelo pesquisador. Por 

fim, as perspectivas dos participantes da pesquisa sobre as questões focalizadas no 

estudo podem ser cruciais na dinâmica das situações e, portanto, devem ser captadas 

com acuidade pelo pesquisador em suas percepções. De fato, em conversas com os 

carpinteiros procuramos, momentaneamente, neutralizar nossos olhares para dar 

maior relevância aos seus diferentes modos de ver o mundo e, evitar assim, o 

direcionamento ou a manipulação involuntária de respostas. 

Na análise de dados o processo de desenvolvimento se aproxima a um funil: 

questões inicialmente muito amplas tornam-se diretas e específicas. O pesquisador 

passa a enxergar os sujeitos e o contexto em estudo de maneira peculiar, geralmente é 

quando ocorre a delimitação. Em consonância aos objetivos da pesquisa refletimos, 

especificamente, sobre os dados intrinsecamente relacionados ao contexto dos 

carpinteiros − os quais atuam junto aos pedreiros, eletricistas, armadores − 

objetivando compreender com maior teor de profundidade a questão investigativa. 

 

3.2 Percursos metodológicos que revelam uma etnografia 

 

A presente investigação dos saberes e fazeres dos carpinteiros em seu 

contexto sociocultural exigiu uma intensa dedicação à rotina diária desses 

trabalhadores. Os percursos metodológicos para a realização desta pesquisa delinearam 

características pertinentes ao olhar dos pesquisadores em relação aos sujeitos 

pesquisados e a adoção de uma postura que revela um estudo etnográfico. Nesse 

sentido, a etnografia pode ser caracterizada segundo alguns aspectos básicos que 
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Angrosino e Flick (2009) destacam da seguinte forma: 1. É baseada na pesquisa de 

campo; 2. É personalizada; 3. É multifatorial; 4. Requer um compromisso de longo 

prazo; 5. É indutivo; 6. É dialógico; 7. É holístico. 

O estudo etnográfico é conduzido no ambiente natural onde as pessoas vivem 

e não em laboratório onde o pesquisador controla os elementos de comportamento. 

Trata-se de uma experiência realizada face a face com as pessoas no dia a dia 

envolvidas com os pesquisadores, os quais são observadores e também participantes. 

Sendo assim, convivemos diretamente com os carpinteiros no canteiro de obras e essa 

relação de proximidade proporcionou estabelecer um espaço dialógico no qual todos 

eram participantes ativos. 

O fato de esse estudo ser multifatorial está relacionado com o uso de mais de 

uma técnica de coleta de dados, neste caso, o estudo pode ser conduzido por dados de 

natureza qualitativa ou quantitativa. Assim, a nossa dedicação nesta pesquisa requereu 

um comprometimento de longo prazo porque além de interagir com os carpinteiros 

no canteiro de obras, anotando ou gravando suas falas, era preciso captar o momento 

e a posição adequados para tirar uma foto. 

O uso de mais de uma técnica de coleta de dados contribui para auxiliar o 

pesquisador em situações onde exigem maior flexibilidade para o registro das 

informações. Foi o caso de um dia muito chuvoso no qual os carpinteiros tiveram que 

resolver um problema no penúltimo pavimento do prédio em que estavam 

trabalhando. Por causa da chuva e as fortes rajadas de vento, fomos orientados a nos 

abrigar entre os pilares e as fotos tiradas não ficaram boas, assim, o diário de campo e 

as gravações foram imprescindíveis para descrever aquele cenário. 

O processo indutivo é inevitável porque durante o estudo são acumulados 

dados descritivos importantes para a construção de teorias explicativas. Para tanto, 

buscamos estabelecer nesta investigação um diálogo permanente com os carpinteiros e 

proporcionar um espaço para interpretações e conclusões discutidas por todos os 

integrantes da pesquisa na medida em que vão sendo construídas. Nesse contexto, o 

estudo assume um caráter holístico, já que todas as informações são dirigidas para uma 

visão abrangente e mais completa possível dos indivíduos pesquisados.  
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3.3 O contexto da pesquisa 

 

O presente estudo foi desenvolvido dentro de um canteiro de obras e trata-se 

da investigação dos saberes e fazeres dos carpinteiros na construção de um prédio 

residencial. No intuito de preservar a identidade de todos os sujeitos participantes da 

pesquisa usamos letras maiúsculas acompanhadas de números para a identificação dos 

sujeitos como, por exemplo, C-01, E-01, P-01. 

Dessa forma, ressaltamos que nossas observações focalizavam os seguintes 

sujeitos participantes da pesquisa: onze carpinteiros (C-01, C-02, C-03, C-04, C-05, C-

06, C-07, C-08, C-09, C-10 e C-11), um encarregado de carpintaria (E-01) e um 

pedreiro (P-01). Esse pedreiro, apesar de não pertencer ao ramo da carpintaria é um 

profissional que trabalha em conjunto com os carpinteiros, e além de ser observado 

junto aos carpinteiros o mesmo também esteve presente em um dos encontros 

realizados nas ambientações dos Cenários Para Investigação, o qual será explanado na 

seção 3.5 com mais detalhes.   

Conforme supracitado, observamos e registramos parte da construção de um 

prédio que já estava em andamento, assim, durante esse período os carpinteiros 

estavam desenvolvendo seus trabalhos no décimo sexto pavimento para construir o 

décimo sétimo pavimento e a cada semana um pavimento era construído com 

procedimentos semelhantes. Para evitarmos o registro desnecessário de situações 

análogas, destacamos neste estudo a rotina diária dos carpinteiros para a construção de 

um pavimento que corresponde ao período de uma semana de serviços.  

Diante desse contexto, a pesquisa perpassa metodologicamente por vários 

momentos de coleta de dados a serem analisados, tais como: observações, entrevistas, 

Cenários Para Investigação, Grupo Focal, fotos, filmagens. As observações são 

realizadas desde o primeiro contato com o campo de investigação, nas primeiras 

semanas de novembro de 2013, e segue até o último momento com os sujeitos 

pesquisados que corresponde à primeira semana de janeiro de 2014.  

Foram realizadas duas entrevistas utilizando apenas o recurso de gravação de 

áudio, sendo a primeira entrevista feita ao carpinteiro C-10 que ocorreu na segunda 
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semana de dezembro de 2013. A segunda entrevista foi feita ao encarregado de 

carpintaria E-01 na última semana de investigação em campo, ou seja, na primeira 

semana de janeiro de 2014. As entrevistas foram realizadas no escritório do canteiro de 

obras localizado no prédio ao lado do que estava em construção. 

Após algumas observações nas primeiras semanas de novembro de 2013, 

foram realizados três encontros relativos ao processo de ambientação dos Cenários 

Para Investigação, sendo estes gravados e filmados: o primeiro Cenário Para 

Investigação foi desenvolvido no dia 30 de novembro; o segundo Cenário Para 

Investigação no dia 12 de dezembro e o terceiro Cenário Para Investigação no dia 20 

de dezembro, sendo estes referentes ao ano de 2013. Todos os Cenários Para 

Investigação desenvolveram-se no refeitório do canteiro de obras, pavimento térreo 

do prédio em que os carpinteiros estavam trabalhando. 

As fotos foram tiradas em todo o processo de investigação, inclusive durante 

as ambientações dos Cenários Para Investigação. Devido ao difícil deslocamento nos 

pavimentos em construção e o grande trânsito de pessoas, equipamentos e materiais 

diversos, as filmagens foram realizadas apenas durante o processo de ambientação dos 

Cenários Para Investigação. 

 

3.4 Os instrumentos de coleta de dados 

 

Nesta seção abordamos os instrumentos utilizados na pesquisa para coletar as 

informações necessárias ao desenvolvimento desta investigação. Para esse fim 

utilizamos de diversas ferramentas como o questionário, a entrevista, o Grupo Focal e 

a observação participante. Cada instrumento desempenhou um papel importante neste 

estudo para que, posteriormente, pudéssemos construir as categorias de análise dos 

dados. 

Apresentamos o questionário com a descrição das partes que o compõe e a 

sua relevância na caracterização dos indivíduos pesquisados. Em seguida abordamos a 

entrevista destacando o tipo semiestruturada como a mais adequada aos objetivos do 

estudo e descrevemos a escolha dos momentos destinados à utilização desse 
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instrumento. Posteriormente, salientamos o Grupo Focal como uma alternativa valiosa 

para a percepção dos valores e tendências do grupo de carpinteiros, além de apresentar 

as vantagens e desvantagens do uso dessa ferramenta na investigação. Por fim, 

ressaltamos a observação participante como um processo sistemático pelo qual é 

captada a vida diária dos carpinteiros sob um olhar de pesquisador e ao mesmo de 

quem também participa das interações do grupo.  

Conforme explicitado anteriormente, o presente estudo etnográfico revela 

características de uma pesquisa que envolve a descrição holística de determinada 

comunidade e, dessa forma, deve ser conduzida por estudiosos que são participantes 

subjetivos e observadores objetivos ao mesmo tempo (ANGROSINO e FLICK, 

2009). Enquanto pesquisadores, buscamos guarnecer estas qualidades para o bom 

andamento de nossa pesquisa, sobretudo a realização da coleta de dados de forma 

sistemática para sustentar da melhor maneira possível os nossos argumentos.  

 

3.4.1 Questionário 

 

Utilizamos o questionário conforme o apêndice A para conhecermos 

minimamente as pessoas envolvidas na pesquisa, as quais são profissionais da 

construção civil e atuam em diferentes canteiros de obras. Dessa forma, o questionário 

é um instrumento que possibilita não só a aproximação do pesquisador com o 

pesquisado, mas também auxilia no processo de elucidação das questões que podem 

emergir do cenário de investigação. 

O questionário abrange em sua primeira parte os aspectos relacionados à vida 

escolar, tendo por objetivo compreender o período que a pessoa frequentou a escola. 

A segunda parte é voltada para as informações relativas à formação profissional; 

englobam os dados sobre o tempo dedicado àquela atividade, os motivos que levaram 

à escolha da profissão e a maneira pela qual o indivíduo aprendeu o ofício. 

As questões da terceira parte do questionário buscam identificar se os saberes 

aprendidos na escola estão sendo utilizados pelo trabalhador, e de que forma podem 

estar relacionados com as suas práticas profissionais no dia a dia. Na última parte estão 
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elencadas as perguntas com objetivo de caracterizar somente os saberes aprendidos no 

contexto vivencial da pessoa e não na escola. Por fim, são feitos questionamentos 

acerca da promoção e qualificação profissional com a finalidade de compreender a 

maneira pela qual os trabalhadores entendem sobre os saberes necessários para 

ascender profissionalmente. 

Apesar de ser um instrumento de coleta de dados importante nesta pesquisa, o 

questionário não consegue abarcar todos os detalhes pertinentes ao campo de 

investigação e que são de grande relevância para o desenvolvimento do presente 

estudo. Por mais que os questionamentos apresentem modelos de respostas objetivas 

e discursivas, o sujeito pesquisado tem total liberdade para não responder e as opções 

fornecidas podem não corresponder ao universo de possibilidades que compõem a 

realidade do indivíduo.  

Contudo, a partir do uso do questionário foi possível estabelecer uma ligação 

maior entre o pesquisador e todo o ambiente de investigação, o que favoreceu maior 

aproximação dos dados oriundos das observações com o planejamento das atividades 

previstas na pesquisa. O questionário foi preenchido pelos sujeitos participantes na 

primeira ambientação de Cenário Para Investigação sendo que mais dados puderam 

ser coletados por meio da entrevista, a qual destacamos a seguir como outro 

instrumento usado no desenvolvimento desta pesquisa. 

 

3.4.2 Entrevista 

 

Outro instrumento utilizado na coleta de dados em nossa investigação foi a 

entrevista e consideramos a do tipo semiestruturada como a mais adequada ao 

contexto dessa pesquisa. Visto que as questões não seguem uma ordem rígida, a 

pessoa entrevistada pode discorrer tranquilamente sobre as informações que detém. 

A grande vantagem da entrevista sobre outras técnicas é que ela permite a 
captação imediata e corrente da informação desejada, praticamente com 
qualquer tipo de informante e sobre os mais variados tópicos. Uma 
entrevista bem feita pode permitir o tratamento de assuntos de natureza 
estritamente pessoal e íntima, assim como temas de natureza complexa e de 
escolhas nitidamente individuais. Pode permitir o aprofundamento de 
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pontos levantados por outras técnicas de coleta de alcance mais superficial, 
como o questionário (LÜDKE e ANDRÉ, 1986, p. 34). 

Optamos pelo uso da entrevista em nossa pesquisa porque é possível ter 

maior liberdade em sua condução de maneira a possibilitar um eventual remanejo das 

questões relacionadas ao contexto sociocultural dos carpinteiros. Dessa forma, 

utilizamos a entrevista semiestruturada (Apêndice B), uma vez que se trata de questões 

baseadas em esquemas simples, menos rígidos, mais livres e menos estruturados. 

A partir de algumas semanas de observações realizadas no canteiro de obras 

surgiram as inquietações que fomentaram a elaboração de um roteiro para a entrevista 

semiestruturada supramencionada. Nesse sentido, ao final do mês de novembro de 

2013 – após algumas semanas de convívio no canteiro de obras foi possível estabelecer 

um elo entre entrevistador e entrevistado de modo a considerar este o momento mais 

propício para realizarmos a entrevista. Foram realizadas duas entrevistas, sendo uma 

com o encarregado de carpintaria, E-01, e outra com o carpinteiro de escada, C-10. 

Dessa forma, buscamos obter o máximo de informações pertinentes à 

pesquisa pela entrevista, para tanto foi necessário rever os dados que já tínhamos e 

complementar com as questões que gostaríamos de saber. As questões não seguiram 

um padrão formal de enquete, mas funcionaram como uma espécie de roteiro para os 

temas que seriam abordados na conversa. Assim, por meio da entrevista 

semiestruturada foi possível alinhavar as questões investigativas de maneira a trazer 

um novo olhar para a pesquisa e fluir com direções produtivas. 

 

3.4.3 Grupo focal 

 

Para ouvir os sujeitos participantes da pesquisa, perceber e compreender seus 

olhares e experiências entendemos a utilização do Grupo Focal como alternativa 

valiosa na condução desta investigação. Segundo Costa (2011), é um tipo de pesquisa 

qualitativa cuja finalidade é a de perceber os aspectos valorativos e normativos 

referenciais de um grupo. Trata-se de identificar tendências por meio de uma 

entrevista coletiva, a qual não deve ser utilizada para inferir ou generalizar e sim 

compreender. 
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Para a realização do Grupo Focal consideramos necessário elaborar um 

roteiro de perguntas (Apêndice C) que não devem ser longas e complexas porque uma 

das finalidades é estimular a discussão em grupo. Por outro lado, não são 

recomendáveis questões de respostas imediatas como sim ou não, mas aquelas que 

podem ser desdobradas em novos questionamentos pelos próprios participantes. 

A realização do Grupo Focal com os carpinteiros ocorreu na primeira 

ambientação do Cenário Para Investigação e não consistiu numa tarefa de fácil 

desenvolvimento. Os temas relativos ao cotidiano desses profissionais são 

extremamente amplos para serem discutidos e abrem possibilidades para vários novos 

encaminhamentos. Entretanto, o ambiente de descontração que proporcionamos e a 

maneira pela qual conduzimos as questões, sempre valorizando todas as respostas não 

as julgando como certas ou erradas, contribuíram para um patamar qualitativo de 

dados a serem analisados. 

No presente estudo observamos vantagens e desvantagens na utilização do 

Grupo Focal como instrumento de coleta de dados. Uma das vantagens é a de 

propiciar interação entre os participantes, o que favorece e enriquece as respostas; 

outro aspecto positivo está relacionado ao fato de haver maior flexibilidade na 

condução do roteiro pelo pesquisador. Entretanto, entendemos que ao mesmo tempo 

em que é vantagem pode ser também desvantagem, por exemplo, o controle reduzido 

que o pesquisador tem sobre os dados gerados. Outro fato é a exposição de diferentes 

olhares que enriquece e aprofunda determinado tema, porém, não podemos impedir 

que as opiniões sejam influenciadas pelo comportamento de um integrante mais 

exuberante do grupo. 

A experiência de fazer Grupo Focal com os carpinteiros foi bastante 

enriquecedora e satisfatória. Inicialmente estavam tímidos, mas na medida em que os 

questionamentos tangenciavam cada vez mais profundamente suas vivências, todos 

queriam se manifestar a respeito. Algumas opiniões saíam do foco do tema abordado, 

mas logo as reconduzíamos para as discussões propostas anteriormente. O desafio 

maior estava no “novo” que se espreitava a cada resposta emitida por esses 

trabalhadores e que deveria ser de alguma maneira conduzida por nós, pesquisadores, 
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a novos questionamentos frente aos diferentes olhares dos carpinteiros. Contudo, a 

utilização deste instrumento possibilitou gerar uma gama de informações ricas e 

significativas para elucidar categorias na fase de análise dos dados e, sobretudo, 

aprofundar nossa reflexão sobre os valores e motivações que regem os julgamentos e 

percepções desses profissionais da carpintaria. 

 

3.4.4 A observação participante 

 

Um dos recursos mais importantes utilizados no desenvolvimento da nossa 

pesquisa foi a observação que, segundo Angrosino e Flick (2009), é um processo 

considerável no âmbito da pesquisa como mais sistemático e formal do que a 

observação que caracteriza a vida diária. Assim, destacamos nossa postura nessa 

pesquisa como a de observador participante, o qual é caracterizado pelos longos 

períodos de observação em que o observador relaciona-se com os carpinteiros 

envolvidos na investigação como pesquisador, embora haja interações diversas como 

participante (GOLD apud ANGROSINO e FLICK). 

Nesse estudo as atividades foram acompanhadas diariamente, de segunda a 

sábado, durante o processo construtivo de um prédio residencial (maiores detalhes no 

capítulo ulterior). Assim, utilizamos em nossa investigação a observação participante 

que, segundo Vianna (2003), é uma das mais importantes fontes de informações em 

pesquisas qualitativas em educação. Esse fato justifica-se porque nesse tipo de 

observação: 

[...] o observador é parte dos eventos que estão sendo pesquisados. Esse 
tipo de observação apresenta algumas vantagens, como mostra Wilkinson 
(1995): i) possibilita a entrada a determinados acontecimentos que seriam 
privados e aos quais um observador estranho não teria acesso aos mesmos; 
ii) permite a observação não apenas de comportamentos, mas também de 
atitudes, opiniões, sentimentos, além de superar a problemática de efeito 
observador (VIANNA, 2003, p. 50). 

Em consonância com esta perspectiva, as observações foram realizadas de 

maneira a atender os objetivos propostos inicialmente, assim, debruçamo-nos em 

busca de respostas para as nossas inquietações por meio do diálogo entre 

pesquisadores e carpinteiros. E essas observações foram registradas no diário de 
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campo, uma espécie de caderno de anotações referentes a todo o contexto de nossa 

investigação.  

O caderno foi utilizado por ser considerado um instrumento mais adequado 

para o campo de pesquisa, onde envolve muita mobilização dos indivíduos 

pesquisados. Desse modo, o caderno serviu para registrarmos os detalhes que 

julgamos importantes para o estudo, os diálogos e as reflexões emergidas do momento 

crucial da observação, todavia, as análises teóricas só foram realizadas após a coleta de 

dados. 

Assim, concordamos com Angrosino e Flick (2009), Vianna (2003), Lüdke e 

André (1986) e entendemos que a observação participante constitui um instrumento 

adequado para a pesquisa com os carpinteiros e estabelece uma relação estratégica com 

a entrevista. Por fim, ao fazermos o uso da observação participante pudemos conduzir 

a pesquisa a um novo patamar de compreensão e interpretação, o qual desencadeou 

novas reflexões a partir de uma visão particular e holística dos saberes e fazeres dos 

carpinteiros no canteiro de obras. 

 

3.5 As ambientações dos Cenários Para Investigação 

 

Em consonância com o procedimento de coleta de dados, consideramos de 

grande relevância para a pesquisa desenvolver ambientes que possam dar suporte a um 

trabalho de investigação, os quais nas palavras de Skovsmose (2008) tratam-se de 

Cenários Para Investigação. Segundo o autor, as práticas de sala de aula baseadas em 

resolução de exercícios são fortemente diferenciadas daquelas que utilizam um cenário 

para investigação. O que distingue uma prática da outra são as “referências” que levam 

os estudantes a produzirem significados e estes, por sua vez, podem ser vistos 

inicialmente como características das ações e não apenas características de conceitos. 

Em minha interpretação, as referências também incluem os motivos das 
ações; em outras palavras, incluem o contexto para localizar o objetivo de 
uma ação (realizada pelo aluno na sala de aula de matemática [...] 
Diferentes tipos de referência são possíveis. Primeiro, questões e atividades 
matemáticas podem se referir à matemática e somente a ela. Segundo, é 
possível se referir a uma semirrealidade – não se trata de uma realidade que 
“de fato” observamos, mas de uma realidade construída, por exemplo, por 
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um autor de um livro didático de matemática. Finalmente, alunos e 
professores podem trabalhar tarefas com referências a situações da vida real 
(SKOVSMOSE, 2008, p. 22). 

Nesta perspectiva, o autor supracitado evidencia no quadro 1 uma matriz com 

seis tipos diferentes de ambientes de aprendizagem, os quais resultam da combinação 

entre três diferentes tipos de referência e dois paradigmas de práticas de sala de aula. 

 

QUADRO 1 – Matriz dos ambientes de aprendizagem 

 Exercícios Cenários para investigação 

Referências à matemática pura (1) (2) 

Referências à semirrealidade (3) (4) 

Referências à realidade (5) (6) 

 

 

Conforme Skovsmose (2008), o ambiente tipo (1) é mais relacionado ao 

contexto da matemática pura sob a forma de resolução direta de exercícios como, por 

exemplo, resoluções de equações. No ambiente tipo (2) estão envolvidos figuras 

geométricas e números também de referência à matemática pura. O ambiente tipo (3) 

é caracterizado por exercícios relacionados à semirrealidade, dessa forma é conduzido 

numa situação artificial como, por exemplo, num exercício sobre feirantes que vendem 

maçãs a preços extremamente diferenciados. De acordo com o autor mencionado, 

esse tipo de exercício faz referência à semirrealidade. 

Uma semirrealidade é um mundo sem impressões dos sentidos (perguntar 
pelo gosto das maçãs está fora de questão), de modo que somente as 
quantidades mensuradas são relevantes. Além disso, toda informação 
quantitativa é exata; a negociação do preço ou a compra de, vamos dizer, 
um pouco menos de 15 kg de maçãs é destituída de sentido. A combinação 
da exatidão das medidas com o pressuposto de que a semirrealidade é 
completamente descrita pelas informações fornecidas torna possível 
sustentar o pressuposto de que há somente uma resposta correta. A 
metafísica da semirrealidade assegura que esse pressuposto pode ser 
mantido não somente quando a referência é exclusivamente para números e 
figuras geométricas mas também quando são “compras”, “maçãs”, 
“quilogramas”, “preços”, bem como outras entidades empíricas parecidas. 
Em particular, essa metafísica tem estruturado a comunicação entre 
professor e alunos (SKOVSMOSE, 2008, p. 25). 

Fonte: SKOVSMOSE (2008, p. 23). 
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Podemos notar pela descrição de semirrealidade que o ambiente tipo (3) não 

pode ser considerado em nossa pesquisa, haja vista que os saberes e fazeres dos 

carpinteiros assumem um patamar de intensa realidade e que não fará sentido algum 

para eles estabelecer uma situação baseada na semirrealidade. Nesse sentido, buscamos 

analisar outros ambientes de modo a utilizar aquele que mais se adéqua aos objetivos 

da nossa investigação. 

Assim como o ambiente tipo (3) descrito acima, o ambiente tipo (4) também 

está relacionado com a produção de exercícios, segundo Skovsmose (2008) é um 

convite para que os alunos explorem e procurem dar explicações, só que estes 

exercícios não têm a lógica estrita da semirrealidade do ambiente de aprendizagem tipo 

(3), mas estão localizados num cenário de investigação.  

Em contrapartida, o ambiente tipo (5) está relacionado à resolução de 

exercícios baseados na vida real como, por exemplo, utilizar diagramas que 

representem o desemprego no país. Com base nestes exercícios os alunos podem 

responder questões associadas a períodos de tempo ou diferentes países, contudo, 

apesar de possibilitar uma comunicação entre professor e aluno no panorama da vida 

real, as atividades ainda permanecem no paradigma do exercício (SKOVSMOSE, 

2008). Segundo o autor, este modelo refere-se à exposição das teorias do livro-texto e 

explicações seguidas de uma lista de exercícios para serem resolvidos pelos alunos e 

que correspondem, basicamente, ao perfil de uma postura pedagógica pautada no 

Paradigma do Exercício. 

No ambiente de aprendizagem tipo (6) trata-se de referência à realidade por 

meio de situações reais que vão ser trabalhadas numa perspectiva aberta. Nesse 

sentido, Skovsmose (2008, p. 32) afirma ser possível desenvolver cenários para 

investigação seguindo esta perspectiva: 

Há muito tempo, participei de um projeto matemático envolvendo crianças 
de cerca de sete anos de idade. O principal objetivo do projeto era planejar e 
construir um playground num pequeno terreno disponível para a classe, fora, 
portanto, da sala de aula. Certamente, essa atividade se enquadrou no 
ambiente de aprendizagem tipo (6). Com a ajuda dos pais, durante alguns 
finais de semana, atingimos nosso intento. Antes disso, porém, muitas 
atividades foram desenvolvidas. Inicialmente, as crianças visitaram outros 
playgrounds para testar o que seria um “bom” brinquedo. Crianças de sete 
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anos são especialistas em fazer esse tipo de teste. Entretanto, mais difícil foi 
especificar a qualidade exata de um bom playground. Qual é a altura dos 
balanços? Quanto de areia é necessário? Muitas coisas precisavam ser 
medidas; e, para não esquecer estas medidas, tornou-se fundamental anotá-
las. Não é uma tarefa fácil!  

Este ambiente de aprendizagem coloca o professor numa situação diferente 

daquela em que se sentia confortável. O desenvolvimento do Cenário Para 

Investigação proporciona desafios ao professor cuja solução não é voltar para o 

paradigma do exercício, mas agir de maneira mais hábil neste novo ambiente. De 

acordo com Skovsmose (2008), todos os cenários para investigação buscam tornar 

possíveis as habilidades cognitivas de autonomia e colaboração, sendo alunos e 

professor capazes de intervir em cooperação e fazer uma atividade produtiva e não 

uma experiência ameaçadora. 

Apesar desta pesquisa não envolver a sala de aula, sobretudo a relação 

professor-aluno, entendemos ser o ambiente de aprendizagem tipo (6) o que mais se 

aproxima dos objetivos do nosso estudo. Ao considerarmos que a produção de 

significados está diretamente relacionada ao que o indivíduo toma como referência no 

seu campo de realidade, entendemos que o ambiente de aprendizagem dos carpinteiros 

não é semelhante ao contexto de uma sala de aula.   

As resoluções diretas de exercícios como, por exemplo, resoluções de 

equações e a utilização de figuras geométricas e números que fazem referências 

isoladas à matemática pura – ainda que sejam realizados no canteiro de obras − não 

refletem o contexto sociocultural dos carpinteiros. Podemos ver a matemática 

reconhecida nas universidades presente em várias situações da carpintaria, mas os 

carpinteiros não a veem academicamente e não a fazem academicamente. Trata-se de 

outro olhar e outro saber-fazer que emerge de uma realidade natural, construída e 

estruturada ao longo dos anos. 

Sendo assim, o ambiente de aprendizagem tipo (6) apresenta características 

mais adequadas e harmonizadas com o dia a dia dos profissionais de carpintaria 

porque nele não são adotados modelos ou conceitos pré-determinados e nem 

tampouco segue um padrão de organização de ideias, conceitos, representações. É 

livre o caminho da aprendizagem nesse tipo de ambiente, o qual utiliza tão somente as 
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situações reais vividas e destacadas pelos participantes. Neste caso, os carpinteiros 

relatam quais são os problemas, buscam explicações que justificam a existência dos 

mesmos e as possíveis maneiras de resolvê-los dentro de um espaço sempre aberto às 

contribuições. 

Nesse sentido, não pretendemos ensinar e sim dialogar, sendo esse diálogo 

numa perspectiva horizontal em que não existe o mais certo ou o mais errado. 

Propomos desenvolver nesse panorama o processo de ambientação do Cenário para 

Investigação (ver apêndice D) pelo qual haja total referência à realidade dos 

carpinteiros, por meio de uma postura dialógica que valorize e respeite seus diversos 

saberes e fazeres e abra um espaço para a liberdade na exposição de distintos olhares e 

construção de novos saberes e fazeres. 

 

3.6 A análise dos dados 

 

Após a captação de diversos dados por meio dos instrumentos outrora 

mencionados, nos deparamos com uma quantidade considerável de informações que 

não falam por si só. É a hora de dar sentido, buscar significados para um emaranhado 

de dados e, consequentemente, compreender a questão investigativa e os objetivos da 

pesquisa por intermédio de uma organização sistemática dos dados. Esta etapa 

corresponde à análise de dados, conforme apontam Bogdan e Biklen (1994): 

[...] a análise envolve o trabalho com os dados, a sua organização, divisão 
em unidades manipuláveis, síntese, procura de padrões, descoberta de 
aspectos importantes e do que deve ser aprendido e a decisão do que vai ser 
aprendido aos outros (p. 205). 

 

Em consonância com as perspectivas destes autores, Angrosino e Flick (2009) 

destaca as três etapas da análise etnográfica como importantes, porém, não precisam 

ter uma sequência rígida, podendo ainda ser repetidas no decorrer da pesquisa. São 

elas: 

− Gerenciamento de dados. Nesta etapa é relevante para o desenvolvimento 

da pesquisa manter o diário de campo bem organizado, inclusive as fotos e gravações 

de áudio e vídeo. Apesar de utilizarmos o computador para gravar os dados, os 
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primeiros registros foram feitos no caderno, uma vez que se tratava de um prédio em 

construção e até mesmo este ficava sujeito às intempéries do tempo, conforme a 

conveniência em registrar determinados acontecimentos; 

− Leitura panorâmica. É um apanhado geral das anotações antes de 

empreender análises mais formais, entretanto, tivemos o cuidado de fazê-la ao final de 

cada dia de observação e, posteriormente, na análise uma nova leitura. Este 

procedimento não só auxilia a recordar algum dado que não foi anotado, como 

também a refletir sobre o que nós sabemos e questionar sobre o que ainda queremos 

compreender; 

− Esclarecimento das categorias utilizadas. Segundo Angrosino e Flick (2009), 

esta etapa deve ser começada a partir daquilo que foi registrado no computador ou em 

anotações manuais e, posteriormente, ir para o processo de separar partes da descrição 

narrativa e identificar temas ou categorias. Neste processo, a revisão da literatura foi 

imprescindível para identificarmos os temas da investigação que são detalhados no 

capítulo referente à análise dos dados; 

Nessa perspectiva, compreendemos a análise dos dados como a etapa que 

descreve o momento de diálogo constante com o referencial teórico. Para tanto, 

construímos um conjunto de categorias para serem analisados à luz da etnomatemática 

considerando os objetivos destacados no primeiro capítulo.  
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4. Saberes que Fazem e Fazeres que Sabem 
 

[...] Eu sempre achei estranho, olhava lá de cima do outro prédio e me 

perguntava: aquilo que ele usa para locar? (C-01). 

 

Neste capítulo apresentamos com maiores detalhes o contexto da nossa 

investigação tendo como início a descrição dos fatores que foram preponderantes no 

desenvolvimento deste estudo. Ressaltamos as limitações da pesquisa, o olhar dos 

pesquisadores e o olhar dos participantes, o cuidado no diálogo com os carpinteiros, 

as angústias e ansiedades diante de uma proposta desafiadora e o planejamento das 

ambientações dos Cenários para Investigação. 

Por conseguinte, ao considerarmos a parte técnica inerente à atuação 

profissional dos carpinteiros − e de grande relevância para a compreensão dos saberes 

e fazeres destes trabalhadores – descrevemos os procedimentos das principais etapas 

de serviços, sobretudo a utilização de materiais e serviços nesse processo. Esta seção 

(4.2) foi desenvolvida para que o leitor compreenda o contexto das vivências 

observadas e registradas no canteiro de obras. 

Em seguida, as observações realizadas em campo são descritas 

cronologicamente conforme o desenvolvimento dos trabalhos a que foram 

submetidos os carpinteiros. Enfatizamos, porém, que a atividade de carpintaria a qual 

registramos os dados coletados compreende o ramo da engenharia denominado 

construção civil. Assim, os serviços relatados ressaltam parte de um conjunto de 

etapas supervisionadas periodicamente por equipes técnicas (encarregado, mestre de 

obra e engenheiro) cujo objetivo maior é a construção de um prédio residencial.  

Apresentamos em seguida o processo de ambientação dos Cenários para 

Investigação considerando o ambiente de aprendizagem tipo (6) que, conforme 

explicitado no terceiro capítulo, faz referência às situações reais e são trabalhadas 

numa perspectiva aberta (SKOVSMOSE, 2008). Nesta etapa da pesquisa todo o 

trabalho desenvolvido levou em consideração a disponibilidade dos carpinteiros no 
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cronograma de serviços da obra, sendo planejado e autorizado previamente pelo o 

mestre de obras e o encarregado de carpintaria conjuntamente com os pesquisadores.  

Antes de iniciar a primeira seção deste capítulo ressaltamos que as 

observações foram realizadas durante a construção de um prédio que já estava em 

andamento. Conforme mencionado no primeiro capítulo, a trajetória pessoal da 

pesquisadora oportunizou uma negociação tranquila com o engenheiro responsável 

pela obra, haja vista o canteiro de obras pertencer à empresa em que trabalhou por 

quase dez anos como técnica em edificações. A diretora da empresa e a engenheira 

responsável pela qualidade das obras foram informadas sobre os objetivos da pesquisa 

e expressaram grande interesse em disponibilizar, na medida do possível, os 

profissionais de carpintaria para o desenvolvimento desta investigação. Os dias e 

horários destinados a conversar com os carpinteiros ou gravar entrevistas eram 

organizados previamente pelo encarregado de carpintaria, o mestre de obras e o 

engenheiro da obra. 

Destarte, as observações começam no momento em que os carpinteiros 

estavam executando os serviços no décimo sexto andar, sendo a cada semana a 

construção de um novo pavimento com procedimentos semelhantes. Dessa forma, 

para evitar explicações repetitivas consideramos conveniente destacar observações 

relativas à sequência de trabalhos de carpintaria realizadas durante o processo de 

construção das lajes de um pavimento. 

 

4.1 A influência de diversos fatores na pesquisa 

 

Para prosseguir na apresentação dos detalhes inerentes aos sujeitos da 

pesquisa e, consequentemente, nas análises e discussões dos dados, convém 

destacarmos um conjunto de fatores que foram preponderantes no desenvolvimento 

desta investigação. Dentre vários elementos determinantes nesse processo, ressaltamos 

nas linhas posteriores aqueles que marcaram forte presença durante a realização deste 

estudo. 



68 
 

 
 

 

Primeiramente destacamos as limitações da pesquisa as quais nos referimos, 

particularmente, ao conjunto de ações planejadas e realizadas pelos pesquisadores em 

harmonia com o dia a dia dos sujeitos pesquisados. Alguns momentos de labor dos 

carpinteiros eram observados de longe para evitar possíveis acidentes em regiões de 

grande perigo. Além da aproximação restrita, o desenvolvimento dos serviços 

mantinha um ritmo acelerado que exigia do pesquisador atenção redobrada na 

captação do momento mais adequado para questionamentos. Estes, por conseguinte, 

eram feitos de acordo com as reais possibilidades, uma vez que os pesquisadores não 

dispunham de óculos protetores para a retirada de painéis e nem de cinto de segurança 

para andar nas adjacências do prédio. Durante o processo de ambientação dos 

Cenários para Investigação, alguns carpinteiros eram chamados para conferir uma 

etapa de concretagem ou outra determinação do mestre de obras, sendo assim, os 

casos esporádicos impediam uma frequência regular em cada encontro.  

Outra característica importante a ser ressaltada é o olhar. Nesse sentido, é 

relevante considerarmos tanto o olhar dos pesquisadores quanto o olhar dos 

sujeitos/participantes, haja vista a peculiar atenção dispensada em relação às diferentes 

perspectivas estabelecidas entre pesquisadores e pesquisados. A hierarquia imposta no 

canteiro de obras pelo uso de capacetes coloridos configurou-se, inicialmente, numa 

barreira para a comunicação. Os pesquisadores, encarregados, mestres e engenheiros 

usavam capacetes brancos, enquanto carpinteiros utilizavam capacetes vermelhos. 

Dessa forma, foi possível notar receio e hesitação nas conversas que buscavam 

respostas naturais e tranquilas, contrapondo-se à clara intenção de uma relação 

dialógica esboçada ao longo dos dias de convivência com aqueles trabalhadores. Essa 

realidade é superada mediante esforços incessantes no sentido de reafirmar os 

verdadeiros objetivos da pesquisa e a essencial importância da participação dos 

carpinteiros nesse processo. 

Quanto ao diálogo destacamos um cuidado maior porque não se trata de uma 

pesquisa com o objetivo de mudar, fiscalizar, julgar ou corrigir a maneira pela qual os 

carpinteiros trabalham. Dessa forma, buscamos utilizar palavras simples e inquiridoras, 

haja vista nossa finalidade em dar voz ser muito maior num cenário marcado pela 
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exclusão e marginalização de saberes. A maneira de expressar dos carpinteiros não 

eram as mesmas, alguns preferiam só falar, outros faziam questão de mostrar, 

contudo, seus saberes revelavam uma estrutura lógica de raciocínio e habilidade 

construída ao longo da vida. Para chegar neste cerne dialogicamente é preciso estar na 

condição de aprendiz, pois como já dizia C-05: 

Os meninos da faculdade quando vem aqui acham que sabe de tudo. Se for 
daqueles que só quer mandar, vai embora e não aprende nada. Até o 
engenheiro, se não escutar quando a gente fala pode acabar fazendo besteira 
e, se brincar, perde até o emprego [...] 

Esse fato aconteceu na fase inicial da obra pesquisada. Segundo C-10, a escada 

projetada para o prédio não representava a realidade porque em seus cálculos faltavam 

maiores informações. No entanto, o mestre de obra deu ordens para prosseguir com 

os serviços, mas ao terminar a primeira escada do primeiro pavimento, este não 

coincidiu com o último degrau. Assim, todos os trabalhos foram parados para 

identificar o problema e corrigi-lo, só nesse momento cogitaram a hipótese de erro no 

projeto que foi, finalmente, constatado pelo engenheiro e mestre de obras os quais 

providenciaram as devidas correções. 

Ressaltamos também nesse contexto nossas angústias e ansiedades durante o 

desenvolvimento da pesquisa, uma investigação bastante desafiadora. Não sabíamos 

com quem iríamos lidar, faixa etária, história de vida, etc., sobretudo se teríamos uma 

boa receptividade, enfim, nossas preocupações residiam no que poderia acontecer 

num espaço aberto para investigar, questionar, levantar hipóteses sobre a realidade na 

qual se apresentavam. As aflições eram maiores a cada ambientação do Cenário para 

Investigação, pois eram trazidas discussões almejadas pelos carpinteiros que tinham 

um ponto de partida, mas não um caminho certo para chegar. Nesse sentido, era 

preciso saber conduzir as conversas para agregar novos comentários dos carpinteiros 

pertinentes às reflexões, evitando dispersar a atenção do grupo para os colegas que 

trabalhavam próximo ao refeitório. 

O desenvolvimento dos Cenários para Investigação foi planejado mediante 

observações realizadas no canteiro de obras. Todavia, nas discussões surgiram 

questões que necessitavam ser aprofundadas e que serviram de base para o 
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planejamento dos próximos ambientes para cenários como, por exemplo, a leitura de 

projeto mencionada em algumas conversas no primeiro cenário: 

Às vezes, quando você vai ver no projeto já tem um que sabe a medida 
decorada e fala. Então, nem precisa ler o projeto (C-02).  
A primeira coisa antes que começa a obra é olhar o projeto. Porque se não 
entender de projeto como é que ele vai fazer uma locação? Tem que 
conhecer de projeto para ele locar todas as medidas que tiver, então, é 
necessário ler o projeto (C-05). 
A gente olha o projeto. O problema é que cada obra é diferente, o pé direito 
da laje é diferente, entendeu? Sem o projeto não tem jeito de você fazer 
medida, tem que seguir por ele. A carpintaria é curiosidade, é ser curioso. 
Porque você chega numa obra é diferente e toda obra você aprende uma 
coisa. É vivendo e aprendendo (C-07). 

E é esse viver e aprender supracitados que registramos nesta pesquisa em 

diversos momentos, seja por meio das conversas, observações realizadas na execução 

dos serviços desses trabalhadores ou durante os Cenários para Investigação. Destarte, 

a experiência deste estudo proporcionou a abertura de novas possibilidades em 

consonância aos ricos momentos de reflexão substanciados pelos aportes teóricos e 

que serão descritos no próximo capítulo. 

 

4.2 A carpintaria na construção civil 

 

As observações realizadas no canteiro de obras sobre os saberes e fazeres de 

carpinteiros da construção civil destacam alguns detalhes técnicos inerentes à própria 

atuação profissional desses trabalhadores. Sendo assim, buscamos descrever com 

maiores detalhes e com base no Caderno de Encargos3 do canteiro de obras (2013) os 

materiais, equipamentos e serviços que compõem o trabalho no cotidiano dos 

carpinteiros. Todas as informações técnicas presentes nesta seção foram obtidas do 

documento citado anteriormente. 

Por se tratar de um trabalho repleto de procedimentos e informações técnicas 

e específicas da área, consideramos necessário fazer um breve relato das peculiaridades 

da carpintaria. Nessa perspectiva, são apresentadas informações sobre os materiais e 

serviços empregados, sobretudo a rotina de trabalho dos carpinteiros para auxiliar na 
                                                           
3 Documento elaborado por engenheiros e técnicos para uso exclusivo da empresa e seus 
profissionais, sendo assim, trata-se da descrição detalhada de cada serviço a ser executado no canteiro 
de obras. 
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compreensão dos dados coletados durante as observações em campo, os quais farão 

parte de nossa análise crítico-reflexiva. 

 

4.2.1 Proteção individual e coletiva 

 

No canteiro de obras há sempre uma grande preocupação com a segurança 

por causa dos perigos eminentes no trabalho de quase todos os profissionais, assim, 

engenheiro, mestres e encarregados, além de próprio técnico de segurança do trabalho, 

recomendam constantemente o uso dos equipamentos de proteção individual (EPI’S). 

Particularmente aos carpinteiros essa recomendação é mais intensa na etapa de 

confecção das formas (figura 04). 

 

 

 

Existem também os equipamentos de proteção coletiva (EPC) como, por 

exemplo, proteção de arranque de pilar, plataforma de proteção e grade de proteção. 

 Proteção de arranque de pilar 

Para haver ligação entre os pilares de andares inferiores e superiores são 

deixadas armaduras de aço expostas após a concretagem das lajes. A exposição da 

armadura é de alto risco para o trabalhador, devido à sua extremidade irregular, 

Figura 04: Confecção de formas. 
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normalmente cortante, e de bitola fina. Para evitar possíveis acidentes, existem 

protetores plásticos que isolam as superfícies cortantes do meio físico de trabalho e 

aumentam a área da seção transversal da bitola. 

 Plataforma de proteção 

Para proteger as pessoas que transitam pela obra são instalados em todo o 

perímetro do edifício plataformas na altura da primeira laje e plataformas secundárias 

acima e a partir daquela, de três em três lajes. Esta proteção é composta por perfis de 

aço aparafusados nas vigas que contornam o prédio, e são cobertos por várias tábuas 

para evitar a possível e fatal queda de trabalhadores na obra (figura 05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Grade de proteção 

Em toda a periferia da edificação que está sendo construída é obrigatória a 

presença de grades de proteção contra a queda e projeções de materiais, sendo 

frequente o uso delas nos serviços necessários à concretagem da laje (figura 06). 

Figura 05: Presença das plataformas de proteção. 

 



73 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Linha de vida 

Muitas vezes o serviço é realizado em posições perigosas e em elevadas 

alturas, fato que exige um sistema de proteção mais eficaz chamado linha de vida 

(figura 07). Ela é composta por um pilar de ancoragem (figura 08) fixado a duas lajes 

abaixo daquela onde os serviços estão sendo executados. Abaixo da laje em execução, 

o pilar é nivelado e aprumado utilizando-se pra isso duas mãos-francesas, assim, nesta 

obra observamos a existência de seis pilares distribuídos pela laje.  

As pessoas que trabalham no local estão sempre usando cinto de segurança 

tipo paraquedista e quando se aproximam da periferia da laje, eles conectam o trava-

queda de segurança ao cabo de aço que é fixado nos pilares de ancoragem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 06: Presença das grades de proteção. 

 

Figura 07: Linha de vida. 
 

Figura 08: Utilização do pilar de 
ancoragem. 
 

. 

 



74 
 

 
 

 

4.2.2 Forma 

  

A tecnologia de forma utilizada pela maioria das construtoras teve início nos 

canteiros de obra nos fins da década de 1960. O principal objetivo, na época, era a 

otimização dos custos através da melhoria da produtividade e do menor consumo de 

materiais com aumento do número de reaproveitamento dos mesmos. Todas as peças 

de madeira que compõem a forma passaram a ser pré-confeccionadas na bancada 

(mesa de trabalho) com a dimensão definida, dispensando a necessidade de utilização 

de instrumento de medição durante a montagem. 

Nascia desta maneira os primeiros sistemas de produção e utilização de forma 

que, ao longo das décadas, foi-se adequando a outros e a novos equipamentos e 

acessórios, e também às necessidades cada vez mais exigentes do mercado. 

Atualmente, o uso da forma destaca-se em patamares bastante satisfatórios, tanto na 

qualidade e produtividade, como também no custo. 

A forma é considerada um molde provisório que serve para dar ao concreto 

fresco a geometria e textura desejada. Protege o concreto fresco na sua fragilidade de 

cura, contra impactos, variações de temperatura e, principalmente, de limitar a perda 

de água por evaporação que é fundamental para a hidratação do concreto.   

4.2.3 Características da forma 

 
A forma é considerada um equipamento, portanto os carpinteiros devem 

trabalhar com elas preservando as suas principais características: 

 Praticidade: deve apresentar facilidade na montagem, transporte e 

desforma; 

 Eficiência: bom desempenho aliado à boa produtividade; 

 Durabilidade: ter a vida útil prevista e suportar as condições de trabalho 

e de execução.  

 

 

Figura 07: linha de vida. 



75 
 

 
 

 

 

4.2.4 Etapas de Execução das formas 

 

A metodologia executiva das formas é dividida em algumas etapas, são elas: 

eixo e transferência do nível, travamento e escoramento de pilar e vigas, fechamento 

das formas, desforma e descimbramento. Estas etapas são descritas a seguir e, 

posteriormente, a rotina de trabalho baseada na execução desses serviços. 

 Eixo e transferência do nível 

Inicialmente, os eixos coordenados devem ser transferidos para o local em 

execução, tomando os cuidados necessários para que fiquem precisos. Esse 

lançamento deve ser feito, preferencialmente, através de aparelhos como: teodolito e 

trena, por equipe treinada, ou mesmo por topógrafo da empresa ou terceirizado. 

Deve-se também transferir o nível de referência para a laje em execução. Nesta etapa, 

a laje deve estar livre e devemos evitar o trânsito de pessoas não envolvidas na tarefa. 

 Travamento de pilar e vigas 

No travamento de pilar, inicialmente na superfície fixam-se dois pontaletes-

guias no gabarito da fôrma, aprumando-os e travando-os com as mãos-francesas nas 

duas direções do pilar (figura 09). Os ajustes necessários devem ser feitos na junção 

entre a base da mão-francesa e os “mosquitos” de maneira a verificar uma total 

imobilidade do conjunto.  
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As formas das vigas podem ser colocadas após a concretagem dos pilares ou no 

conjunto de formas de pilares, neste caso é necessário que os pilares estejam 

aprumados. Tira-se o nível do fundo da viga em relação a um ponto de referência (no 

caso do pilar já concretado) ou em relação à primeira folha que fechará o pilar (figura 

10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É necessário executar o travamento do fundo da forma da viga para deixar este na 

posição horizontal (figura 11). 

Figura 09: Pilares travados com mãos francesas e mosquitos (da 
esquerda para a direita). 

Figura 10: Fundo da viga nivelado em relação à primeira folha. 
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 Escoramento 

O escoramento deve ser feito antes da colocação das vigotas, apoiado em base 

firme, sob as escoras utiliza-se pedaços de tábua na base dos pontaletes para uma 

melhor distribuição de carga no piso. Todos os vãos acima de 1,30 m devem ser 

escorados com linhas escoras (contraventamento), colocados no sentido inverso ao 

apoio das vigotas (figura 12). 

 

 

 

 

Figura 11: Travamento utilizando a mão-francesa. 

Figura 12: Colocação de escoras. 
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 Montagem das formas 

É necessário passar óleo desmoldante nas faces das formas que estarão em 

contato com o concreto e conferir os espaçadores (dos pilares). Posteriormente, 

realiza-se o travamento, passando e arrochando as barras de ancoragem pelas formas e 

pelos sarrafos-guia(figura 13). Esse processo é muito importante, pois se não for feito 

com cuidado no momento da concretagem a estrutura pode apresentar defeitos e 

geometrias que não estarão de acordo com o projeto. 

Nos pilares, deve-se marcar nos sarrafos-guia o nível que deve chegar à 

extremidade superior de cada painel do pilar, para conferência durante a montagem 

(figura 14). Após montado os painéis, deve-se conferir o encontro das faces para 

garantir a perpendicularidade entre elas.  

                                  

 

Para as vigas montam-se primeiro os fundos delas para, em seguida, fixar os 

painéis laterais neles. Deve-se tomar cuidado em relação ao local onde o funcionário se 

encontra, pois é muito comum a execução desse serviço nas extremidades do 

pavimento (figura 15). 

 

Figura 14: Montagem de pilar. Figura 13: Arrochamento de pilar. 
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As formas dos fundos das lajes são colocadas depois de todas as etapas 

apresentadas. Para que todas as lajes estejam com as dimensões de projeto, utiliza-se o 

Projeto de Distribuição de Painéis de Lajes e Escoramento. Neste projeto é possível 

fazer a verificação das dimensões das lajes a partir dos eixos x e y previamente 

detalhados (figura 16). 

 

 

 

 

É relevante destacar a importância da conferência das dimensões das formas 

(figura 17) das lajes para que não ocorram problemas durante a concretagem. 

Figura 15: Montagem de viga. 

Figura 16: Eixos da laje. 
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Após a conferência, os carpinteiros fixam tiras de madeira entre uma forma e 

outra para garantir que estas permaneçam em suas posições. Após a realização dessas 

etapas, o próximo passo é a concretagem. 

 Desforma 

A desforma é a primeira atividade pós concretagem, entendendo-a como a 

retirada da forma, sem descimbrá-la. É importante observar que, com esta atividade 

expomos a estrutura à perda de água da superfície por evaporação, muito prejudicial à 

cura do concreto e também, aos eventuais choques em função da intensa 

movimentação dos operários nessa fase. Recomenda-se continuar o processo de cura 

do concreto.  

 Descimbramento 

O descimbramento é a operação de retirada dos elementos portantes da 

forma, e consequentemente da estrutura. Para possibilitar a reutilização das escoras nas 

etapas seguintes, estas são retiradas prematuramente, porém no prazo nunca menor 

que 72 horas com confirmação da conformidade de resistência aos três dias do 

concreto. Ao retirá-las, passamos os esforços atuantes às escoras remanescentes já 

distribuídas, a partir desse momento elas têm a função de continuar sustentando a 

Figura 17: Conferência das formas. 
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estrutura e absorver ou repassar ao seu apoio todas as cargas incidentes até a sua cura 

completa.  

 

4.2.5 Reutilização das formas 

 

A possibilidade de aproveitamento das formas é uma característica muito 

relevante para a obra de construção de um prédio, sendo necessário obedecer 

rigorosamente o posicionamento (indicado em projeto) do forro das lajes que serão 

concretadas. Dessa forma, nos locais onde as lajes deverão ser reescoradas colocam-se 

faixas de madeira, as quais são confeccionadas nas dimensões conforme projeto 

específico e juntamente com as formas. Assim, ao realizar a etapa de desforma é 

possível obter o reaproveitamento de todas as formas, uma vez que o material 

destinado ao reescoramento (faixas) foi considerado (figura 18). 

 

 

 

 
Para garantir que a laje esteja no nível pode-se fazer o uso de ferramentas 

específicas para tal serviço como, por exemplo, a mangueira de nível, o nível alemão e 

nível a laser (figura 19).  

Figura 18: Faixa marcando o local de reescoramento. 
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Nesta obra é utilizado o sistema de nível a laser, o qual funciona da seguinte 

maneira: a partir de valores especificados em projeto, identifica-se a altura que será 

tomada como referência e a partir desta é realizado o nivelamento dos panos de laje, 

medindo a partir desta altura até o barrote que está sendo utilizado para apoiar os 

panos da laje. Da mesma forma é feito o nivelamento de fundo de viga, sendo a única 

diferença a ausência do barrote, portanto é verificado o nível pelo fundo da viga 

(figura 20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Utilização do nível a laser.  

 

Figura 20: Nivelamento de vigas. 
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4.2.6 Manutenção 

 
A conservação das formas é obtida através da utilização de fita adesiva e tinta 

sintética. Assim, nos encontros das formas é possível perceber que existem pequenos 

espaços nos quais é possível a passagem da nata de concreto. Para impedir essa 

passagem utiliza-se a fita adesiva. Por outro lado, quando se corta determinada forma, 

a região onde a serra circular passa fica desprotegida, então para protegê-la é 

necessário passar uma demão de tinta sintética. 

Na sequência, para liberar a concretagem é necessário conferir todo o 

conjunto e parte, verificando-se, principalmente, a imobilidade do conjunto, o 

travejamento, as armaduras, os espaçadores, o esquadro e a limpeza do fundo. 

Decorrido três dias após a concretagem da laje, é realizada a desforma dos panos de 

laje (figura 21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.7 Prumada do prédio 

 

Prédios fora do prumo podem apresentar desde custos adicionais até 

problemas na estrutura, portanto a verificação e a garantia do prumo de uma 

edificação são de grande importância. Nesse sentido, a verificação do prumo é 

realizada utilizando-se oito réguas metálicas, as quais são fixadas em ganchos, niveladas 

Figura 21: Faixa de escoramento após a retirada de 
todas as formas. 
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e aprumadas (figura 22). Depois de fixadas e aprumadas, o carpinteiro utiliza uma 

cegueta e marca no gancho a localização exata da linha x ou y da laje que 

posteriormente será utilizada para verificar as dimensões dos panos de laje (figura 23). 

 

 

 

4.2.8 Rotina de trabalho 

 

Geralmente, as etapas de trabalho são realizadas todos os dias da semana com 

exceção ao domingo. Na maioria das vezes, ocorre mudança na rotina dos serviços 

somente nos casos em que surgem problemas no desempenho dos materiais 

utilizados, alteração no quadro de funcionários e, consequentemente, no cronograma 

da obra. No sábado os carpinteiros executam a locação do gabarito e a montagem do 

“U” dos pilares (figura 24 e 25). 

 

 

 

Figura 22: Régua fixada no gancho. 

 

Figura 23: Vista superior das réguas. 

Figura 24: Locação do gabarito do pilar. 

 

Figura 25: Montagem do “U” do pilar. 
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Na segunda-feira os carpinteiros terminam o fechamento das formas dos 

pilares, colocam os painéis de fundo das vigas e fazem o barroteamento (figura 26, 27 

e 28). 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Na terça-feira os carpinteiros fazem a montagem do fundo de laje e a conferência de 

esquadro (figuras 29 e 30). 

Figura 26: Fechamento da forma do 

pilar. 

Figura 27: Montagem do fundo de viga. 

Figura 28: Montagem dos painéis de viga e barroteamento. 
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Na quarta-feira os carpinteiros acompanham a concretagem dos pilares para 

na quinta-feira fazer o alinhamento e nivelamento de vigas. Assim, a sequência de 

serviços termina na sexta-feira com o acompanhamento da concretagem das lajes 

(figura 31 e 32). 

Figura 30: Uso da linha de nylon para a 
conferência de esquadro. 

Figura 29: Montagem do fundo de laje. 
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Por fim, as etapas de trabalho dos carpinteiros são condicionadas a uma 

gestão do canteiro de obras focada na correta realização dos serviços, com vistas a 

minimizar os desperdícios, reutilizar os materiais, atingir altas produtividades e, 

consequentemente, diminuir os custos no orçamento da obra.  

Figura 31: Alinhamento e nivelamento de vigas. 

Figura 32: Carpinteiro acompanhando a concretagem da laje. 
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4.3 O saber-fazer do carpinteiro 

 

Nesta seção relatamos nossas observações acerca das atividades desenvolvidas 

por carpinteiros da construção civil num canteiro de obras em Goiânia, sendo que o 

contato entre pesquisadores e pesquisados para o desenvolvimento do presente estudo 

se estabeleceu por aproximadamente sessenta dias. Esse período compreende todo o 

processo de coleta de dados desde a nossa primeira aproximação aos carpinteiros até a 

saída do campo de investigação, conforme as datas destacadas na seção 3.3 do terceiro 

capítulo.  

Os profissionais de carpintaria correspondem a uma categoria dentre várias 

outras responsáveis pela construção de um prédio residencial, dessa forma, 

apresentamos a seguir os trabalhos realizados no cotidiano dos carpinteiros, os quais 

são supervisionados por um encarregado da área de carpintaria. Os próximos escritos 

referem-se às observações dos trabalhos desenvolvidos pelos carpinteiros na 

construção de apenas um pavimento do prédio para que o leitor entenda a rotina 

desses profissionais no canteiro de obras. Não descrevemos a construção dos outros 

pavimentos porque o processo construtivo é bastante semelhante ao que será descrito 

a seguir dispensando as vãs repetições. 

 

18 de novembro (segunda-feira) 

 

As primeiras visitas ao canteiro de obras tiveram o objetivo de compreender a 

dinâmica dos trabalhos no canteiro de obras, conhecer o engenheiro, estagiários e 

alguns encarregados, inclusive para justificar a presença de pesquisadores e explicar os 

objetivos da pesquisa. Alguns dias foram destinados ao processo de aproximação aos 

carpinteiros no seu cotidiano, sendo assim, os primeiros registros de observações 

ocorreram efetivamente em 18/11/2013.  

O café da manhã é servido às 06h30min e somente às 07h00min os 

funcionários da obra se dirigem para a realização das suas respectivas tarefas. O 
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refeitório é o lugar onde os trabalhadores têm um momento de descontração antes do 

labor (figura 33). Nas paredes do refeitório estão fixados cronogramas de 

acompanhamento da obra, frases sobre higiene e limpeza do ambiente e um 

cronograma de jogos chamado “Jogos da Construção 2013”, um tipo de campeonato 

entre as equipes de vários canteiros de obras (figura 34). 

               

 

 

O responsável pelos serviços da copa explicou que foram cerca de 22 times 

participantes e o campeonato é realizado durante 6 meses, aproximadamente. Trata-se 

de uma confraternização entre todos os funcionários das obras e é promovida pelo 

Sindicato da Construção Civil de Goiás – SINDUSCON/GO. 

Ao subir até o décimo sexto pavimento onde estavam os carpinteiros foi 

possível notar que a laje já estava bastante seca. Das 07h00min às 10h00min ficam 

quatro carpinteiros tirando o esquadro do prédio, aprumando a régua e gabaritando 

em cima da última laje. Ao mesmo tempo e abaixo desta laje ficam seis carpinteiros 

desenformando os pilares e levando os barrotes, parafusos e mãos francesas por meio 

de cordas para o andar de cima. 

A partir das dez horas sobem os seis carpinteiros e se juntam aos quatro, ou 

seja, ficam os dez carpinteiros para aprumar pilar e fazer o “U” dos pilares. Enquanto 

isso, os armadores levam as armações aos pilares para os carpinteiros fecharem com a 

forma até às 14h00min. 

Na obra investigada existem 13 carpinteiros, mas um deles é meio-oficial, ou 

seja, está aprendendo a ser um carpinteiro. Assim, neste momento ficam quatro 

Figura 33: Refeitório.  Figura 34: Cronograma dos torneios de 
futebol.  
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carpinteiros no último andar (dois de cada lado do prédio), seis carpinteiros no andar 

anterior (três de cada lado do prédio) e dois carpinteiros ficam no térreo, responsáveis 

pelo fechamento de pilares do muro e pelo bandejão, entre outros serviços (colocação 

de formas de pilares para muros e caixas diversas).O décimo terceiro carpinteiro é 

chamado de escadeiro, este é o carpinteiro que fica responsável pelas formas, 

escoramentos, reescoramentos e retiradas de escoras das escadas, ou seja, do primeiro 

ao último pavimento é de sua responsabilidade o serviço referente às escadas do 

prédio. 

Aproximadamente 08h50min, o C-04 está retirando algumas escoras do andar 

anterior e o C-05 ajudando a levantar os painéis dos pilares por meio de uma corda, os 

parafusos e as escoras. Os painéis retirados são provenientes do processo de 

desenforma dos pilares para que possa ser feita a reutilização nos próximos pilares. 

No dia supramencionado um grupo de carpinteiros foi alterado por causa de 

um desentendimento entre C-04 e C-06, assim, a equipe teve que ser remanejada de 

maneira que um dos carpinteiros não sabe quais as medidas deve considerar. Para 

auxiliá-los, o pedreiro P-01 olha o projeto (planta de locação de gastalhos de pilares) 

estendido na mesa e grita de longe as medidas para os carpinteiros. 

Após a locação dos pilares que é feita tomando por base as linhas de eixo 

formadas pelas quatro réguas, começam os “U” dos pilares (figuras 35). Enquanto não 

estão prontas as locações dos pilares, o P-0-1 não pode fazer a medição com o nível a 

laser, por isso fica dando suporte aos carpinteiros sobre as medidas. 

Aproximadamente 10h00min da manhã o pedreiro P-01 começa a preparar o aparelho 

a laser (figura 36).  



91 
 

 
 

 

                            
 

 

Antes, ele recolhe as linhas de eixo das réguas e, em seguida, arruma o tripé do 

nível para medir a distância do piso da laje até 1,4 metros e grava-se esta medida na 

régua do nível a laser. Para confirmar a altura do equipamento em consonância com o 

pilar é emitido um som que assegura ao P-01 a medida no nível correto. Essa primeira 

medição a laser serve para verificar se todos os pilares estão nivelados com o piso da 

laje.  

Nesse dia foi detectado que um dos pilares estava mais alto que os demais, 

assim, os carpinteiros consideraram como matriz este pilar marcando-o com um prego 

na medida 122,5 cm do painel a ser colocado. Pelo pilar mais alto registra-se no nível a 

laser essa medida e, a partir dela nivelam-se os demais marcando com um prego de 

cada lado do painel a ser colocado (figura 37). 

 

 

Figura 35: Marcação de medidas a partir das 
linhas de eixo. 
 

Figura 36: Nível a laser. 
 

Figura 37: Prego marcando a altura sinalizada pelo nível a laser. 
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Essa medição é feita em todos os outros pilares e esse trabalho é realizado 

com a supervisão e participação atenta do encarregado E-01, o qual também averigua 

neste último pavimento o desenvolvimento dos trabalhos. 

No mesmo dia também observamos, aproximadamente às11h00min, todos os 

carpinteiros envolvidos no processo de construção do "U" dos pilares e, ao redor da 

laje em que trabalham, foi possível notar a instalação de alguns ferros por onde passam 

os cabos de aço que possibilitam correr o cinto de segurança dos trabalhadores da 

obra, principalmente, quando operam nas bordas do pavimento do prédio, local onde 

se concentra maior perigo (figura 38 e 39). 

            

 

 
Ao olharmos o piso da laje encontramos carpinteiros martelando em cima de 

pequenos pedaços de madeira que são fixados ao chão. Segundo E-01, são pequenas 

estruturas que dão sustentação às mãos francesas e são chamadas de mosquitos. 

Enquanto os carpinteiros montam os painéis nos pilares, um ajudante pega um rolo e 

começa a molhá-lo no óleo desmoldante para passar nos painéis dos pilares na parte 

de dentro antes de colocar as armações dos pilares. 

Devido a um feriado prolongado, o cronograma da obra ficou atrasado haja 

vista que nesse dia as ferragens dos pilares já deveriam ser colocadas. Contudo, em 

poucas horas os carpinteiros restabeleceram o ritmo habitual de trabalho e as etapas de 

serviços começaram a ser cumpridas rapidamente.  

Todos os pilares possuem mão francesa que é um tipo de apoio feito com a 

utilização de barrotes. Antes são colocados os dois primeiros barrotes para apoiar o 

Figura 38: Linha de vida. Figura 39: Trabalho nas bordas do prédio. 
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pilar, sendo que estes são nivelados com o fio de prumo para que o pilar não fique 

pendendo para um dos lados. 

No mesmo dia observamos que, aproximadamente, às 11h30min chega a 

primeira armação de pilar − encomendada por uma empresa especializada na 

confecção desse tipo de material − a qual necessitou de 6 homens armadores para 

carregá-la, erguê-la e colocá-la na forma específica para ela. Cada armação demora 

cerca de quinze minutos para ser guinchada do térreo até o último pavimento. Eles 

não podem errar porque cada pilar de um pavimento tem a sua medida, assim, os 

armadores também são acompanhados atentamente pelo encarregado de armadores. 

Como o almoço é servido às 12h00min, após a colocação desta armação todos descem 

para almoçar deixando pra continuar o serviço pesado mais tarde. 

Às 13h00min iniciam-se novamente os trabalhos na obra, dessa forma, o 

período reservado para o almoço é muito pequeno para descansar de um trabalho tão 

pesado, o que justifica a lentidão no retorno dos carpinteiros às atividades. O elevador 

da obra não para de trazer homens, então, EL-01, responsável pela condução do 

elevador, diz que faz em torno de 5 viagens para levar homens aos seus respectivos 

pavimentos (figura 40). 

 

 

Nesse período três carpinteiros retiram alguns escoramentos do penúltimo 

pavimento e os outros (com exceção do C-10) ficam no antepenúltimo pavimento. 

Figura 40: Elevador da obra. 
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Aproximadamente 13h40min, o último andar fica por conta dos armadores 

guincharem as armações e do C-10 terminar a escada daquele pavimento. 

No penúltimo pavimento os carpinteiros retiram os painéis laterais das vigas, 

as escoras (com as cruzetas) e deixam apenas os reescoramentos (sem as cruzetas) nas 

lajes e fundo de vigas. Ao olharmos o chão vimos que está repleto de parafusos e de 

escoras (figura 41 e 42). 

             

 

 

O barulho de retirada desses painéis e escoras é muito grande, sendo 

necessária a utilização do protetor auricular. Para retirar os painéis das vigas e lajes 

utilizam uma barra de aço ranhurada de 20 milímetros de espessura dobrada na sua 

extremidade constituindo o formato de um pé-de-cabra. Não é fácil também para os 

carpinteiros desenvolver esta atividade repetitiva e exaustiva, por isso, levam consigo 

uma garrafa de água (figura 43 e 44), a qual é compartilhada pelos colegas que 

trabalham próximos ao local. 

 

          

Figura 41: Escoras retiradas.                                               Figura 42: Parafusos e ferragens em geral. 

 

Figura 43: Retirada dos painéis de vigas.     Figura 44: Garrafa utilizada pelos carpinteiros. 
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O carpinteiro, aliás, todo carpinteiro da obra possui um cinto no qual estão 

pendurados vários acessórios (figura 45 e 46). De acordo com C-05 são bolsas para 

colocar pregos, trena, linhas, esquadros, lápis, martelo, faca pequena para apontar o 

lápis ou para retirar uma farpa da mão. Ao questionar sobre o peso da bolsa, o 

carpinteiro C-05 explicou que “só a caixa de pregos pesa 1,5 quilos e quando a bolsa 

está cheia de todos os acessórios chega a pesar 5 quilos. Por isso quero me aposentar 

porque não é fácil subir e descer estas escadas carregando 5 quilos na cintura”. Este 

carpinteiro tem 53 anos, sendo 27 anos trabalhados na área de carpintaria e 38 anos 

trabalhados em toda a sua vida. 

 

                   

 

 

Naquele pavimento também encontramos dentre as escoras e painéis 

espalhados pelo chão um balde cheio de pregos já utilizados e algumas vassouras para 

varrer o excesso de sujeira naquela laje. Assim, perguntei ao C-05: para que servia o 

balde cheio de pregos usados? Então me respondeu: “Para fazer os mosquitos juntam-

se todos os pregos usados”. E, conforme já explicado, os mosquitos são pequenos 

pedaços de madeira utilizados na fixação das mãos francesas (figura 47 e 48). 

 

Figura 45: Cinto usado pelos carpinteiros. Figura 46: Acessórios pendurados ao 
cinto. 
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No mesmo dia às 15h10min trabalhadores da obra transportavam para o 

último pavimento as armações dos pilares (figura 49 e 50) enquanto os carpinteiros 

faziam o fechamento das formas dos mesmos que antes apresentavam o formato de 

“U” (figura 51 e 52).  

 

 

                   

 

Figura 47: Mosquito. Figura 48: Mão francesa fixada no 
mosquito. 
 

Figura 49: Guinchando armações dos pilares. Figura 50: Colocação das armações 
nas formas.                                 
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Nesse período começam a fazer o chamado arrochamento de pilar, ou seja, o 

apertamento dos parafusos das formas. No andar abaixo do último pavimento, o piso 

está repleto de painéis, escoras metálicas, parafusos e restos de concreto, o que tornava 

difícil transitar neste local e até mesmo retirada desses elementos por parte dos 

carpinteiros. À tarde, assim como na manhã, não há paradas para o lanche, desse 

modo, alguns carpinteiros levaram para o local onde estão trabalhando maçãs e rodelas 

de salame. 

No final da tarde alguns carpinteiros como C-05, C-07 e C-10 reservavam um 

tempo para fumar. O último disse que utiliza um papel e enrola o fumo dentro porque 

toda vez que traz uma carteira de cigarro, esta não dura mais do que duas horas. Sobre 

o cigarro, C-10 diz: “o mestre falou que não era bom fumar no trabalho, mas eu não 

aguento! Já fui parar no hospital tentando evitar o cigarro”. Após estas explicações, 

observamos muitos sorrisos dos colegas de trabalho que começam a se preparar para 

descer do prédio em construção. 

 

19 de novembro (terça-feira) 

 

Um novo dia de trabalho começa e os carpinteiros após o café da manhã 

entram no elevador da obra para se dirigirem ao penúltimo e último pavimento. O 

Figura 51: Fechamento das armações dos 
pilares. 

Figura 52: Arrochamento dos pilares. 
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trabalho pesado começa cedo para C-02, C-03, C-05 e C-06, pois retiram, imprimindo 

uma ação de alavanca, os barrotes que estavam fixados nos painéis das lajes. Eles 

fazem isso utilizando uma escora das várias que estão espalhadas pelo chão (figura 53). 

 

 

 

 

Da mesma forma que o dia anterior, os carpinteiros enviam esses materiais 

(escoras, painéis, parafusos) para o último pavimento por meio de uma corda. Um 

deles, C-05 grita: “Joga a corda!” E quando o carpinteiro no andar abaixo lança a 

corda, o C-05 amarra o painel, os parafusos ou escoras e grita novamente: “Pronto!” 

Em seguida, o carpinteiro de cima puxa a corda com os materiais até o último andar 

(figura 54 e 55). 

 

                 

 

 

Figura 53: Retirada de barrotes nas lajes.              

 

Figura 54: Carpinteiro solicitando materiais. Figura 55: Recebimento dos painéis.              
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Na manhã deste dia nem todos os carpinteiros estavam presentes, somente os 

da laje. Os que ficaram no piso térreo interromperam seus trabalhos para ouvir a 

palestra de um dos trabalhadores da empresa, o qual foi acidentado e conta sua 

história revelando a importância do uso dos EPI’s (Equipamentos de Proteção 

Individual) e da obediência às normas do canteiro de obras. Nesse período, o 

escadeiro finaliza a escada do último andar, esta já está sem os painéis e escoras e o 

carpinteiro C-10 concentra-se mais com o fechamento dos seis pilares em redor da 

área dos degraus. Os demais carpinteiros colocam as escoras onde passarão as vigas e 

os painéis laterais das vigas. 

Enquanto os carpinteiros C-02, C-05 e C-06 estão no penúltimo andar 

retirando escoras, barrotes e painéis do fundo das vigas, os demais focam toda a 

atenção nas formas das vigas para que sejam marteladas corretamente. Como os 

painéis são os mesmos utilizados desde o primeiro pavimento, os quais foram 

cortados com as medidas específicas para a lateral da viga, fundo de viga, pilar e 

fechamento de pilar – os carpinteiros seguem o padrão utilizado desde o princípio. 

Assim, a manhã resumiu-se no processo de montagem de formas das vigas sendo 

necessário fechar os painéis dos pilares adjacentes à escada no período da tarde. 

Os carpinteiros seguem as mesmas etapas de trabalho em todos os 

pavimentos do prédio, mas nem tudo é repetição. A cada semana estima-se a 

construção de um pavimento segundo o cronograma da obra, no entanto, segundo o 

engenheiro da obra os feriados e imprevistos no canteiro de obras alteram o ritmo do 

trabalho habitual dos carpinteiros, principalmente os dias de concretagem que também 

são alterados. Ressaltamos que nesta pesquisa detalhamos apenas as observações de 

uma semana de trabalho dos carpinteiros na construção de um pavimento para que o 

leitor compreenda a rotina desses trabalhadores que farão semelhante procedimento 

até a conclusão do referido prédio.  

Para não alterar o cronograma da obra – construção de um pavimento por 

semana – alguns serviços são acelerados sob a instrução do encarregado e, se possível, 

os carpinteiros fazem tarefas. Ao ser questionado sobre esse procedimento, o 

encarregado E-01 ressalta que as tarefas são estipuladas por meio de metas para 
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concluir determinada etapa da obra. Geralmente, os serviços se estendem além do 

horário normal e geram horas extras e bônus. Os bônus são considerados 

oportunidades de tirar uma folga ou sair um dia mais cedo, sendo todos determinados 

pelo encarregado E-01.  

Segundo C-04, a tarefa é chamada de “cabou-banhou”. É quando precisam 

cumprir etapas de trabalho num curto prazo e assim que terminam estão dispensados 

para ir embora. De acordo com C-03, a tarefa pode ser qualquer coisa, não precisa ser 

necessariamente de carpinteiro, basta executá-la rapidamente para poder ir embora. 

Conforme explica o carpinteiro C-04, a cada semana existe uma tarefa, pois necessitam 

deixar uma laje pronta para a concretagem por semana e quatro lajes por mês, 

independente do mês ter quatro ou cinco semanas. Assim, na sexta-feira, a partir das 

12h00min os carpinteiros são dispensados dos seus trabalhos no canteiro de obras.  

Após as explicações acima observamos que às 10h30min pelo menos uma 

lateral de cada viga está colocada e muitos barrotes começam a ser trazidos do 

pavimento inferior. Esses barrotes, juntamente com as escoras farão a parte de 

sustentação dos painéis das lajes a serem colocados, posteriormente (figura 56 e 57). 

 

         

 

 

Às 11h30min, aproximadamente, cinco carpinteiros estão no penúltimo andar 

fazendo a retirada dos painéis das lajes para poder utilizá-los no próximo pavimento. 

Apesar de não exigir segredo e nem maestria, o trabalho não consiste, simplesmente, 

em inserir um pé de cabra ou a ponta de uma escora entre o painel e a laje e aplicar 

Figura 56: Remanejamento de barrotes. Figura 57: Conclusão das laterais das vigas.                         
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uma força de alavanca. Todos os painéis devem estar em boas condições de uso, por 

isso eles são muito cuidadosos, principalmente com a quina dos painéis. Nesse 

processo utilizam óculos de proteção por causa dos muitos farelos que caem, mas 

poucos são os que usam luvas (figura 58 e 59). 

 

          

 

 

Ao cair os painéis no piso em que estão trabalhando, os carpinteiros se 

preocupam em manter e ajustar alguns escoramentos e os reescoramentos localizados 

onde há faixa de painel. Entretanto, as reescoras seguem um cronograma específico 

que determina o prazo de vinte e um dias de permanência, neste caso, é feito um 

revezamento nos andares inferiores de modo que nenhum pavimento fique sem estas 

reescoras e tenha o maior aproveitamento possível (figura 60 e 61). 

 

     

 

 

Figura 58: Painéis retirados das lajes.              Figura 59: Remanejamento dos painéis das lajes.                         

 

Figura 60: Reescoras da escada.                                Figura 61: Reescora da viga.                         
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No período da tarde muitos painéis já estão no último pavimento e dois 

carpinteiros, C-01 e C-08, ficam responsáveis por montá-los nos barrotes já instalados 

pela manhã. De um lado o carpinteiro C-04 e dois ajudantes erguem os painéis para C-

01 e C-08 – que estão em cima da estrutura montada para a laje. Do outro lado fica o 

C-02 e o C-06 montando em cima os painéis erguidos pelo carpinteiro C-03 e mais 

dois ajudantes. Na parte da escada, C-10 e seu ajudante continuam seus trabalhos. Os 

demais carpinteiros estão no pavimento inferior retirando pregos dos painéis e 

erguendo-os para o próximo andar (figuras 62 a 65). 

 

      

 

 

        

 

 

Enquanto a carpintaria segue o seu curso, dois ajudantes montam o cantilhão 

que segundo E-01 é um tripé por onde sobe uma barra de ferro para cima da laje a ser 

concretada. Desta forma, são colocados nos quatro cantos da edificação quatro 

Figura 62: Disposição dos barrotes nas lajes. Figura 63: Colocação de painéis nas lajes. 

 

Figura 64: Painéis da escada.                                Figura 65: Escoramento dos painéis da escada. 

 



103 
 

 
 

 

cantilhões e, portanto, quatro barras de ferro na cor azul. Essas barras possuem um 

local apropriado para amarrar a chamada “linha de vida”, ou seja, as cordas que 

receberão o gancho dos cintos de segurança dos carpinteiros. Desse modo todo novo 

pavimento recebe os cantilhões para a segurança dos carpinteiros (figura 66 e 67). 

 

         

 

Concomitante a estes trabalhos, o encarregado E-01 faz uma inspeção no 

último pavimento para saber se já poderá fazer o esquadro. Então, inicia-se a 

colocação das oito réguas – quatro de cada lado do prédio– as quais são presas por um 

gancho de ferro e as posições de alinhamento e nivelamento riscadas manualmente 

(figura 68 e 69).  

                       

 

Figura 66: Cantilhão.                                Figura 67: Linha de vida.                         

 

Figura 68: Régua sendo amarrada com arame.                             Figura 69: Régua e gancho 
sendo aprumados.                             
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O gancho é aparafusado à régua para não haver deslocamento, assim, 

utilizando-se um fio de prumo coloca-se a régua na posição nivelada com o andar 

abaixo e a amarra com um arame até que se possa colocar o gancho e aparafusar a 

outra extremidade da mesma maneira realizada na posição anterior. 

Depois de fixadas as réguas corretamente, o encarregado escolhe um 

carpinteiro para auxiliá-lo no esquadro, sendo este realizado com o uso da trena (figura 

70 e 71). Assim, para conferir o esquadro no pavimento o encarregado E-01 amarra 

linhas nas oito réguas e começa a fazer marcações. Estas marcações seguem três 

padrões de medidas estipuladas pelo E-01, são elas: 3,10 metros, 4,10 metros e 5,10 

metros (figura 72 e 73).  

       

 

        

 

Figura 70: Encarregado verificando projeto.                Figura 71: Medição de 3,10 metros.                         

 

Figura 72: Medição de 4,10 metros.                        Figura 73: Conferência dos 5,10 metros.                         
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Na conferência do esquadro, o encarregado e mais dois carpinteiros (C-01 e 

C-04) utilizam a trena para medir, a partir do ponto de intersecção das linhas esticadas, 

as três medidas supracitadas seguindo o formato de um triângulo retângulo. 

 

20 de novembro (quarta-feira) 

Inicia-se outro dia de trabalho no qual os carpinteiros terminam de pregar os 

painéis do fundo da laje e conferem cuidadosamente as medidas em projeto para as 

vigas e pilares com a ajuda do encarregado E-01. Para ajustar as medidas que não estão 

corretas fazem o uso do pé de cabra e martelo, como foi o caso neste dia da caixa da 

escada. Dessa forma, o E-01 sobe ao último pavimento para conferência junto aos 

carpinteiros C-01 e C-08 para não ter problemas com a concretagem dos pilares que 

será realizada em breve. Enquanto isso, um eletricista e seu ajudante colocam as caixas 

para entrada e saída de eletrodutos no piso da laje, sempre confirmando com a trena as 

medidas em projeto. 

Aproximadamente às 10h00min estão em cima das formas das lajes o C-01, C-

07 e C-09 recebendo novos painéis para dar continuidade na parte lateral dos vãos. É 

possível notar que um grande espaço entre as escadas não está coberto com painel, 

uma vez que eles o utilizam para passagem de materiais do pavimento inferior quando 

há necessidade e por isso esta parte é coberta apenas no final da etapa de serviços 

(figura 74). 

 

 

 

Figura 74: Espaço para passagem de materiais. 

 



106 
 

 
 

 

O duto de concreto é trazido sempre por uma mesma abertura desde o 

pavimento térreo até o local onde será concretado. Para autorizar a concretagem, o E-

01 vai até o último pavimento e verifica se a sua equipe concluiu adequadamente o 

trabalho para que as formas sejam concretadas. Nesse sentido, E-01 observa que uma 

das vigas próximas à escada estava medindo 10 cm de largura em vez de 12 cm. Ao 

constatar a falha, o encarregado abre o projeto e começa a conferir novamente as 

dimensões e, juntamente com o C-01 e o C-08, a fim de ajustar com o martelo e o pé 

de cabra para a medida correta (figura 75 e 76). Realizadas as correções no processo de 

montagem, as outras medidas não sofreram alteração porque todas seguiam a linha de 

esquadro previamente colocada. Finalmente, após realizar as conferências necessárias, 

o E-01 autorizou a concretagem. 

     

 

 
Nesse momento, todos os carpinteiros com exceção do C-06, C-01, C-07 e C-

09, estão embaixo da última laje do prédio ajustando a largura das formas das vigas e 

colocando os parafusos. O referido trabalho é denominado de arrochamento de viga: 

colocam duas barras de metalon de seção 70 x 30 mm e comprimento variado, sendo 

uma em cada lado da viga e as prendem com parafuso. Ao apertar o parafuso, o 

carpinteiro C-04 explica que está arrochando a viga (figura 77 e 78). 

 

Figura 75: Conferência no projeto.                           Figura 76: Conferência da caixa da escada.                                  
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Aproximando-se das 11h00min muitas barras de metalon com seção de70 x 

30 mm estão espalhadas pelo pavimento para − durante o dia inteiro − os carpinteiros 

fazerem este arrochamento. Ao serem questionados sobre qual o critério utilizado na 

colocação dos parafusos, C-04 responde: “Nós colocamos um parafuso entre duas 

escoras e onde há emenda de metalon para dar um reforço”. Assim, após 

aparafusarem o metalon na viga utilizam-se do martelo para apertar ainda mais a viga.  

Enquanto compreendemos este procedimento no pavimento da última laje 

quase tomamos um banho fora de hora, o que foi evitado porque C-07 avisou a 

tempo. Esse fato ocorreu porque vários trabalhadores já começaram a jogar água nos 

pilares para retirar o excesso de sujeiras e não deixar que estas atrapalhem a 

concretagem. Assim, com um barulho nada agradável inicia-se às 11h00min o 

processo de bombeamento de concreto nos pilares. Os fortes ruídos justificam-se 

porque além de injetar concreto nos pilares, é feito o adensamento desta mistura com 

o auxílio do vibrador de imersão – um equipamento que é mergulhado no concreto 

para ajudar a vibrar e adensar todos os agregados que o compõem (figura 79 e 80). 

 

Figura 77: Arrochamento de viga.                           Figura 78: Parafuso que aperta a viga.                                  
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Os trabalhos da tarde iniciam-se com os mesmos ruídos emitidos do 

bombeamento do concreto. Os pilares ainda estão sendo concretados sendo que ao 

mesmo tempo são colocadas armações de vigas e, posteriormente, as da laje (figura 81 

e 82). Enquanto ocorre a concretagem dos pilares, os carpinteiros aprumam as vigas e 

pilares, serram restos de painéis no andar inferior para fazerem mosquitos em 

substituição aos que estão já desgastados. Os carpinteiros C-06 e C-02 retiram algumas 

tábuas da plataforma de proteção para fazer outra um pouco menor no local onde será 

construída uma laje para a finalização da cobertura (figura 83 e 84). No último andar 

ocorre uma grande movimentação: várias giricas são enchidas de concreto pelo duto 

que foi instalado desde o pavimento térreo e ligado ao caminhão da concreteira. 

Muitos pedreiros, ajudantes e encarregado de pedreiro estão concentrados no trabalho 

de concretagem dos pilares. 

 

         

 

Figura 79: Duto para fornecimento de concreto.       Figura 80: Concretagem de pilar.                                  

 

Figura 81: Armação de viga.                              Figura 82: Colocação da armação na forma.                                  
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Após terem sido concretados os pilares adjacentes às escadas, os carpinteiros 

C-01 e C-05 fazem o fechamento do vão dos elevadores, enquanto C-10 e seu 

ajudante continuam fazendo as formas das escadas que darão acesso à cobertura 

(figuras 85 a 88). O barulho nesta fase de trabalho é muito intenso e chega a ser 

assustador. O atrito dos equipamentos utilizados na concretagem promove a sensação 

de que as formas vão se desmoronar sobre nossas cabeças, as lajes tremem e balançam 

a partir dos impactos no último pavimento. 

 

   

 

 

Figura 83: Retirada de tábuas.                             Figura 84: Montagem da plataforma de proteção.                                  

 

Figura 85: Forma da escada.                                     Figura 86: Conferência da forma da escada.                                  
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Encerra-se mais um dia de trabalho com a concretagem dos pilares realizada. 

Nesse momento, então, resolvemos fazer diferente, descer as escadas em vez de pegar 

o elevador da obra. Durante o percurso foi possível notar que os trabalhadores não 

dispõem de banheiros muito próximos ao local de trabalho, assim, a maioria dos 

pavimentos eram tomados por um grande mau cheiro. Assim, termina outro dia de 

muito trabalho para os funcionários do canteiro de obras e, em especial, aos 

carpinteiros que já aparentam estar bastante cansados. 

 

21 de novembro (quinta-feira) 

 

Após o café da manhã servido na quinta-feira, uma nova frente de serviços se 

inicia, porém, neste dia C-01 destaca que os carpinteiros estão adiantando os trabalhos. 

Esse fato se justifica porque o encarregado dos armadores está atrasado em relação ao 

cronograma da obra, sendo assim, estão sendo colocados dois tipos de ferragens para 

as lajes, processo que demora cerca de quatro horas (figura 89 e 90). 

 

Figura 87: Fechamento do vão dos elevadores. Figura 88: Final do fechamento dos elevadores.                                  
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Ao observar esse procedimento é possível notar uma grande mobilização de 

mão de obra (armadores) nessa etapa, cerca de quinze homens estão empenhados 

nesta etapa de trabalho. De acordo com E-01, somente após esse preparo da laje é que 

os carpinteiros poderão subir e colocar as grades de proteção para os trabalhadores 

realizarem os serviços em segurança. 

Enquanto os armadores estão trabalhando na estrutura da última laje, os 

carpinteiros estão remanejando as escoras dos pavimentos inferiores para o penúltimo 

andar. Concomitantemente ao desenvolvimento destes trabalhos, o pedreiro P-01 

verifica com o nível a laser a altura das escoras já instaladas no penúltimo andar e faz o 

mesmo procedimento em todas as áreas onde existem escoras, ou seja, em todo o 

pavimento.  

Dessa forma, o P-01 explica que para realizar este trabalho separa as regiões 

em quatro partes e, em seguida, cada uma delas é inspecionada por uma equipe de 

carpinteiros. Assim, instala-se o equipamento tomando por base a altura do pé direito 

(distância do piso ao teto) em 2,60 metros e com a régua do próprio equipamento vai 

conferindo em cada escora a altura correta. O instrumento sinaliza com um ruído a 

altura ideal a qual foi anteriormente programada, desse modo, a equipe de carpinteiros 

daquela área vai ajustando a escora até que o nível a laser confirme a altura correta 

(figura 91 e 92). 

 

Figura 89: Ferragens das lajes.                          Figura 90: Ferragens da escada.                                  
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O trabalho desses profissionais não para. São muitas escoras a serem 

colocadas embaixo da laje a ser concretada, no entanto, os carpinteiros não 

demonstram ainda os sinais de cansaço e exaustão. Conversam bastante para passar o 

tempo e a fadiga da exposição solar; cantam e gritam palavras sem muita conexão que 

mais parecem uma fuga do tédio ocasionado pela rotina diária; enfim, entrelaçadas ao 

tinir dos martelos nas madeiras e aos movimentos ofegantes, as horas da manhã 

começam a passar. 

Aproximadamente às 11h30min o piso abaixo do último pavimento estava 

repleto de barras de metalon, escoras, barrotes, parafusos, restos de painéis. Nesse 

momento os carpinteiros tomam água da garrafa que eles mesmos levam consigo, 

contudo, não aparentam estar sedentos apenas de água, assim, ficam inquietos e 

perguntam entre si as horas do dia. Na medida em que se aproximava o horário do 

almoço, o barulho ia cessando e as pessoas se dirigiam para o refeitório, desse modo, 

às12h00min todos os pavimentos eram marcados por um grande silêncio − 

interrompido apenas pelas rajadas de vento que atravessavam os ambientes ainda sem 

paredes e, de longe, o barulho do trânsito nas avenidas mais movimentadas e 

circunvizinhas do prédio (figura 93 e 94).  

Figura 91: Utilização do nível a laser.               Figura 92: Ajuste de altura da escora.                                  
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No período da tarde, E-01 e dois ajudantes fazem as marcações das vagas para 

o futuro estacionamento seguindo o projeto que determina para cada vaga 2,50 metros 

de largura e 5,00 metros de comprimento (figura 95 e 96). No momento em que o 

encarregado realiza esse trabalho, a equipe de carpinteiros está trabalhando no 

pavimento abaixo da laje que será concretada. Nesse período fazem a colocação de 

todas as escoras que estão faltando para apoiar as lajes, enquanto C-09 e C-04 soltam 

os quatro barrotes que ficam presos nas laterais dos pilares. 

 

      

 

 

Nesse sentido, com um dia de concretagem dos pilares já é possível retirar 

parte dos elementos que dão sustentação à forma, com exceção dos barrotes da parte 

superior dos pilares que também dão sustentação às vigas, as quais ainda serão 

Figura 93: Vista oeste do bairro.                                 Figura 94: Vista leste do bairro.                    

 

Figura 95: Projeto do estacionamento.                 Figura 96: Demarcação do estacionamento.                    
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concretadas. Há muita conversa nessa hora, pois os trabalhos estão adiantados e por 

isso fazem uma parada para sentar e descansar um pouco (figura 97 e 98). 

 

      

 

 
Após algum tempo de calmaria, os carpinteiros sobem para colocar as telas 

que protegerão os armadores no momento de colocação das armações das lajes. Oito 

dos onze carpinteiros vão para o último pavimento trabalharem nesta etapa que 

perdura somente até a concretagem da laje, assim, C-03, C-07 e C-10 permanecem no 

andar abaixo para fazer a conferência do prumo das vigas conforme já foi explicado. 

Ao final do dia, o C-10 termina de montar a forma dos dois últimos degraus da escada 

principal do prédio para, no dia seguinte, acompanhar com os outros colegas 

carpinteiros o processo de concretagem. 

 

22 de novembro (sexta-feira) 

 

Planejada apenas para a concretagem de lajes e escada, a sexta-feira inicia-se 

com o encarregado E-01 separando quatro carpinteiros (C-01, C-07, C-11) e um 

ajudante para acompanhar todos os procedimentos (figura 99 e 100). Esse 

acompanhamento é importante porque alguma forma pode se desprender sendo 

necessário que os carpinteiros façam os ajustes necessários. 

Devido a sobrecarga de trabalhos do dia anterior, o E-01 orienta os demais 

carpinteiros a descerem  para o térreo e realizarem pequenas tarefas, tais como: 

Figura 97: Pausa para sentar e descansar.             Figura 98: Carpinteiros se reúnem para conversar.                    
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recolher restos de madeira nas adjacências do prédio; fazer forma para os pilares dos 

muros e retirar telas tapumes que caíram dos banheiros (figura 101 e 102).  

 

      

 

 

      

 

 

Essas atividades foram realizadas até as 12h00min, sendo o período da manhã 

o momento em que o encarregado E-01 observa todos os serviços realizados e 

certifica-se do cumprimento de todas as etapas do cronograma da obra para, em 

seguida, dar folga aos carpinteiros no turno vespertino. O trabalho de concretagem da 

laje é finalizado pela manhã e no período da tarde enquanto ocorre a secagem do 

concreto os profissionais do canteiro de obras são proibidos de transitar neste 

pavimento.  

 

Figura 99: Concretagem de escada. Figura 100: Concretagem das lajes. 

Figura 101: Tela tapume de proteção.                          Figura 102: Forma dos pilares do muro.                    
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4.4 O Desenvolvimento dos Cenários Para Investigação 

 

Nesta seção explicamos como foram desenvolvidos os Cenários Para 

Investigação (apêndice 4) e promovido o ambiente de aprendizagem tipo (6) que, 

conforme explicitado no capítulo 3, faz referência às situações reais e são trabalhadas 

numa perspectiva aberta (SKOVSMOSE, 2008).  

Os dias e horários destas reuniões foram organizados levando em 

consideração a disponibilidade dos carpinteiros no cronograma de serviços da obra, 

sendo planejado e autorizado previamente pelo o mestre de obras e o encarregado de 

carpintaria em conjunto com os pesquisadores.  

O refeitório foi o local considerado mais conveniente para reunirmos os 

carpinteiros de maneira confortável e livre de possíveis interrupções ou distrações 

muito comuns entre os colegas de outras profissões. Toda ambientação do Cenário 

para Investigação teve um intervalo destinado para o lanche com duração de, 

aproximadamente, trinta minutos. 

 

Ambientação do Cenário 01 – 30 de novembro (sábado) 

 

Iniciamos o primeiro encontro agradecendo a presença de todos, explicamos 

sobre a pesquisa e seus objetivos e uma breve apresentação dos pesquisadores 

participantes. Após garantir a confidencialidade de todos os participantes da pesquisa e 

reafirmar seus direitos no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (apêndice G), 

distribuímos um questionário e solicitamos aos carpinteiros a gentileza em respondê-lo 

(apêndice A).  

No segundo momento solicitamos aos carpinteiros que ficassem à vontade 

para falar o que pensam, ressaltamos ainda que não se trata de uma avaliação e que 

não existem respostas certas ou erradas em nossas conversas. Dessa forma, iniciamos 

a autoapresentação de todos os participantes e, posteriormente, explicamos que iremos 

desenvolver um Grupo Focal (apêndice C) e quais eram suas principais características 

e objetivos.  
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Antes de iniciar o grupo focal fizemos uma dinâmica que tem por objetivo 

propiciar ao grupo a oportunidade de resolver um desafio em equipe e promover 

maior interação entre os participantes da pesquisa, haja vista existir ainda um pouco de 

timidez em alguns carpinteiros (ver apêndice D). A ideia de fazer esta dinâmica surgiu 

no dia em que observamos o desentendimento de uma equipe de carpinteiros, fato que 

ocasionou dificuldades na execução dos trabalhos e que será mais bem explorado no 

quinto capítulo. 

Por conseguinte, desenvolvemos um roteiro para discussão por meio de 

perguntas orientadoras, as quais possibilitaram durante as discussões o registro de 

diversas questões levantadas pelos carpinteiros. Em seguida solicitamos a eles que 

apontassem os temas que gostariam de discutir nos próximos encontros. 

Nesse sentido, os carpinteiros ressaltaram a necessidade de abordar os 

seguintes temas: leitura e compreensão de projetos e o uso do escalímetro; fundação; 

locação de pilares e o esquadro com trena; o nivelamento com a utilização do nível a 

laser; confecção de formas e montagem de escada. Assim, buscamos organizar os 

temas escolhidos – dois a cada ambientação de Cenário para Investigação − de acordo 

com a disponibilidade da equipe e dos instrumentos como, por exemplo, o nível a 

laser para serem conduzidos nos próximos encontros (figuras 103 a 105). 

 

               

            

 

Figura 103: Carpinteiros e ajudantes reunidos.        Figura 104: Participação de todos. 

na dinâmica. 
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Durante as discussões observamos que os carpinteiros gostavam desse 

momento em que podiam sentar ao redor de uma mesa e conversar tranquilamente 

sobre o serviço de carpintaria com seus colegas e pesquisadores. O diálogo 

estabelecido propiciou a exposição de diversos olhares sobre um mesmo tema e a 

oportunidade de se fazer ouvir as angústias e inquietações que não têm espaço no 

horário de trabalho habitual dos carpinteiros. 

 

Ambientação do Cenário 02 – 12 de dezembro (quinta-feira) 

 

Neste encontro relembramos os temas sugeridos pelos carpinteiros para serem 

discutidos, destacando a escolha feita por eles do tema sobre a leitura e compreensão 

de projetos e o uso do escalímetro como ponto de partida para o nosso diálogo. Nesse 

sentido, são colocados exemplos de situações na obra para fazer uma analogia as 

diferentes perspectivas que um carpinteiro pode ter nas atividades cotidianas. 

Dessa forma, são apresentadas aos participantes algumas obras e um pouco da 

história de Mauritus Cornelis Escher4 (ver Anexo) para mostrar como as figuras, 

pessoas ou objetos podem assumir diferentes formas mediante a perspectiva do 

                                                           
4Mauritus Cornelis Escher (1898-1970) nasceu em Leeuwarden na Holanda, conheceu as técnicas de 
desenho levando-o a seguir as Artes Gráficas. Suas obras compreendiam construções impossíveis, 
preenchimento regular do plano, explorações do infinito e as metamorfoses - padrões geométricos 
entrecruzados que se transformam gradualmente para formas completamente diferentes.  
Disponível em: <http://www.educ.fc.ul.pt/icm/icm2000/icm33/Escher.htm>. Acessado em 
25/04/2014. 

Figura 105: Temas selecionados para discussão. 
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observador. Diante desse fato, os carpinteiros são convidados a registrar um pouco da 

sua arte (figuras 106 e 107) desenhando barrotes e mãos francesas.  

 

 

                       

 

 

Em seguida, os desenhos são distribuídos aleatoriamente entre os colegas que 

começam a descrever e discutir as características da figura relacionando-as ou não com 

o objeto real. As diferentes formas de representar um objeto e que podem gerar 

equívocos ensejam a necessidade de um padrão de representação, assim, explicamos 

no quadro a partir de exemplos para a compreensão do conceito de escala no que 

tange a esfera da construção civil, os tipos mais utilizados, a representação gráfica e a 

importância do seu uso em diversos projetos (figura 108). Muitas réguas são 

distribuídas aos carpinteiros que fazem comparações e discutem as relações de redução 

e ampliação de um objeto. Na sequência das explicações, mostramos o escalímetro e 

suas funcionalidades a todos os carpinteiros como uma ferramenta muito útil na 

leitura de projetos no canteiro de obras. 

Para compreender o uso da escala e dar início à leitura de projeto, os 

participantes recebem vários desenhos de uma casa, porém, em várias perspectivas 

chamadas na construção civil de planta baixa, cortes e fachadas. Explicamos cada 

detalhe e seu respectivo objetivo em relação a cada forma de representação. Os 

carpinteiros são, então, convidados a ler, interpretar, comparar, avaliar e questionar as 

medidas utilizadas com escala nos desenhos. 

Posteriormente, foi dada abertura para discussões referentes ao segundo tema 

após a distribuição dos projetos da obra em que estão trabalhando e das calculadoras 

Figura 106: Desenho do carpinteiro C-07.             

 

Figura 107: Desenho do carpinteiro C-04.             
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para os carpinteiros compreenderem concomitantemente a representação gráfica e em 

escala do prédio. Nesse momento são realizados diversos questionamentos aos 

carpinteiros sobre a obra no seu contexto real e a sua representação formal. Por 

conseguinte, outros elementos como a dimensão de um apartamento que atenda as 

necessidades mínimas de um indivíduo, sobretudo fatores econômicos e sociais são 

abordados de maneira livre e aberta pelos participantes (figura 109). 

Nesse sentido, distribuímos sobre a mesa projetos de fundação para 

iniciarmos um novo diálogo sobre a temática sugerida pelos carpinteiros. O carpinteiro 

C-06 é convidado para explicar sobre esta etapa da obra porquanto atuou nesta fase 

juntamente com o encarregado. Após mostrar a sequência de ações no processo de 

fundação, o E-01 começa a auxiliá-lo nas questões levantadas pelos demais 

carpinteiros (figura 110). 

 

                     

 

 

 

 

Figura 109: Encarregado explicando 

fundação.         

Figura 110: Discussões sobre representação gráfica. 

 

Figura 108: Introdução ao conceito de 
escala.             
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No referido momento observamos um grande interesse dos carpinteiros em 

olhar os projetos e questionar os procedimentos explicados. As dúvidas eram 

respondidas com informações de detalhes ressaltados como desconhecidos pela 

maioria desses trabalhadores.  

 
Ambientação do Cenário 03 – 20 de dezembro (sexta-feira) 

No desenvolvimento deste Cenário para Investigação relembramos os temas 

já discutidos e os que faltavam, os quais foram: locação de pilares e o esquadro com 

trena; o nivelamento com a utilização do nível a laser; confecção de formas e 

montagem de escada. Explicamos que todos seriam discutidos com exceção do tema 

relacionado à confecção de formas a ser organizado mediante disponibilidade do 

cronograma da obra para o próximo encontro.  

Essa alteração ocorreu por causa de um dos carpinteiros, o C-10 ter que se 

deslocar para outra obra e não poder mais participar dos encontros, assim, sendo o 

único carpinteiro no canteiro de obras que poderia explicar a montagem da forma de 

escada, optamos pela mudança na sequência dos temas abordados. Para nos precaver 

da possibilidade de novos remanejamentos de carpinteiros, adiantamos um dos temas 

caso não fosse possível desenvolver outro Cenário Para Investigação, o que de fato 

aconteceu. 

Na sequência, fomentamos uma discussão sobre locação de pilares a partir de 

situações vivenciadas por eles na execução dessa etapa dos serviços de carpintaria. 

Apresentamos uma maquete representando as dimensões de um prédio para que os 

carpinteiros pudessem explicar como faziam o esquadro, dessa forma, surgiram 

questionamentos que iam desde os problemas no processo de confecção da maquete 

até as questões originadas no canteiro de obras (figura 111 e 112). 
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Das relações apontadas pelos carpinteiros na execução do esquadro 

explicamos uma situação ocorrida na Grécia que resultou no Teorema de Pitágoras e 

que o mesmo era utilizado de outra maneira no Egito. Por conseguinte, as discussões 

são direcionadas para a maneira pela qual se faz esquadro utilizando outros objetos 

como, por exemplo, a trena. 

Distribuímos sobre a mesa vários projetos que mostram a estrutura de uma 

escada para iniciarmos o tema relacionado à montagem de escada. Nesse sentido, o C-

10 começa a explicar desde os primeiros passos para construir a forma de uma escada 

até o acompanhamento final de sua concretagem (figura 113). Durante as explicações 

muitos carpinteiros o questionam de maneira que surgem novas perguntas orientadas 

para novos contextos. Os pormenores dessas conversas serão explicitados no próximo 

capítulo. 

     

 

Figura 112: Discussões sobre esquadro. Figura 111: Simulando o esquadro com trena.    

Figura 114: Explicando o nivelamento a laser.            Figura 113: Detalhe construtivo da escada. 
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Para dialogarmos sobre o tema relacionado ao nivelamento a laser convidamos 

o pedreiro P-01, o qual é responsável tanto pela medição quanto pelo uso adequado 

do instrumento (figura 114). Todos se organizam em círculo para ouvir as explicações 

e, para compreender melhor a utilização do nível a laser nas etapas da obra, simulamos 

no refeitório uma altura na qual o instrumento registra e demarca os outros pontos. 

Dessa forma, os carpinteiros conhecem mais de perto o nível a laser e fazem diversas 

perguntas sobre a parte operacional do equipamento, essas conversas também fazem 

parte da nossa análise que será destacada nas próximas páginas desta pesquisa. 

Por fim, este capítulo apresentou a influência de vários fatores no 

desenvolvimento da pesquisa, o trabalho de carpintaria, as observações realizadas 

sobre a rotina dos carpinteiros na construção de um pavimento e como foi 

ambientado cada Cenário Para Investigação. Este último também apresenta riqueza 

em detalhes, os quais podem ser observados na Transcrição dos Cenários Para 

Investigação e Entrevistas (apêndice E) e que serão mais bem explorados nas análises 

do capítulo subsequente. 
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5. Saberes e fazeres: um olhar dialógico 
 

[...] Dá para viver, mas comprar um apartamento não. Eu penso que a vida é 

assim mesmo, tudo igual, bom seria se a gente pudesse construir e comprar, 

né? (C-03). 

 

Não se pode desvincular da presente pesquisa um olhar dialógico na busca 

pelo reconhecimento do valor intrínseco do ser humano como parte essencial de sua 

realidade histórica e natural. Conforme dizia FREIRE (2005, p. 95), “se os sujeitos do 

diálogo nada esperam do seu quefazer, já não pode haver diálogo. O seu encontro é 

vazio e estéril. É burocrático e fastidioso”. Nas palavras do autor é reconhecer a 

inquebrantável solidariedade entre o mundo e os homens a partir de um pensar crítico 

no qual a realidade é percebida como processo e não como algo estático. 

Nesta perspectiva, as práticas de carpintaria não são vistas isoladamente como 

o cumprimento de um manual técnico para determinado fim, uma vez que estes 

profissionais são quem auxiliam no desenvolvimento, planejamento e execução do 

mesmo. Daí a importância destacada por FREIRE (2008) de se levar em consideração 

os “conhecimentos feitos”, ou seja, aqueles constituídos por meio de suas práticas 

sociais e culturais, no tocante ao respeito à dignidade e identidade dos indivíduos. 

No presente capítulo apresentamos a análise dos dados mediante observações 

dos carpinteiros no canteiro de obras e nas ambientações dos Cenários Para 

Investigação, assim, destacamos reflexões críticas acerca desta investigação a partir do 

nosso olhar teórico. Desta análise emergem três categorias: a primeira ressalta o “fazer 

juntos” e o “aprender com o outro” num patamar de compreensão para além do 

prático e eficiente trabalho coletivo; a segunda categoria reflete a valorização dos 

saberes em meio à opressão do poder dominante, sendo a dialogicidade a terceira 

categoria num processo nunca acabado, longe de ser fastidioso e com novas 

perspectivas. 
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5.1 O “fazer juntos” e o “aprender com o outro” 

 
Chegar ao canteiro de obras e encontrar vários grupos de trabalhadores, cada 

qual com sua função específica, sendo esta desempenhada conforme um cronograma 

pré-estabelecido que muito se assemelha aos mecanismos robóticos de produção em 

larga escala, produz um certo impacto a quem busca dar voz aos diferentes grupos 

socioculturais. 

Esse impacto perde sua dimensão quando reconhecemos que “o encontro 

com o diferente é o ponto de partida para você encontrar todos os outros diferentes” 

(D’AMBRÓSIO, 1997, p. 31). Neste encontro em que desejamos romper paradigmas 

e quebrar regras e modelos arraigados dispensamos a segurança das ideias e 

mergulhamos na aventura do perigo que é a vida. É o “viver o diferente” contemplado 

nas palavras de Clareto (2003, p. 15) quando se depara com o contraste 

paisagem/cenário vivido, sentido e presenciado em Laranjal do Jari: 

E aí me ponho a pensar acerca do diferente, do outro e de tudo o que 
representam para mim. O irremediavelmente diferente sempre me intrigou, 
me instigou, quase me perseguiu... Sempre me senti cercada por ele, como 
de resto todos nós nos sentimos neste cerco, mas fui me decidindo – uma 
decisão lenta e intensa – por enfrentar a diferença. Inicialmente, eu 
acreditava que isso seria possível “respeitando” o outro, o diferente. Qual o 
quê! O verdadeiro enfrentamento da diferença, creio, se dá na convivência 
com ela, vivenciando-a, entrando em conflito, e até em confronto, com ela... 

De fato, a convivência com a realidade presente no cotidiano dos carpinteiros 

configurou-se na oportunidade de rompimento de nossas certezas, seguranças e 

verdades. Essa possibilidade fornece múltiplos caminhos para vislumbrar 

saberes/fazeres ou deles discordar, estruturar novas ideias, mantê-las ou refutá-las, 

enfim, esse movimento flui para a formação ou transformação de uma identidade cujo 

sentido segue do indivíduo para a sociedade, onde as influências são contextualizadas e 

minimizadas sem serem exterminadas e coabitam num espaço comum. Conforme 

salienta Ribeiro (2006, p. 80): 

Os distintos grupos de uma sociedade possuem explicações diferentes para 
os acontecimentos e transformações sociais, participando de hábitos e 
afazeres distintos[...] Em cada grupo, as pessoas vivem em conformidade 
com os valores culturais estabelecidos pelos seus membros. 
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Essa diversidade de olhares está presente nos diferentes saberes e fazeres 

motivados pela pulsante necessidade de sobrevivência de cada indivíduo, o qual luta 

incessantemente para mudar a própria realidade. É uma transformação que insere o 

indivíduo numa realidade cósmica onde as experiências do passado até o momento, o 

agora e aqui determinam o aspecto de comportamento e conhecimento que 

constituem o ciclo vital mencionado no segundo capítulo. Nessa dinâmica de fazer o 

que sabem juntos, os carpinteiros evidenciam as características que formam a própria 

identidade, ou seja, mediante o conhecimento e o comportamento compartilhado com 

o outro. Em outras palavras,  

O processo de cada indivíduo gerar conhecimento como ação a partir de 
informações da realidade é também vivido por outro, no mesmo instante. A 
realidade é percebida diferentemente, isto é, as informações recebidas por 
cada indivíduo são diferentes. Obviamente, essas informações são 
processadas diferentemente e, como resultado, as ações são, em geral, 
diferentes. O comportamento e o conhecimento são, consequentemente, 
diferentes, muitas vezes conflitantes (D’AMBRÓSIO, 2005, p. 57).   

Nesse sentido, destacamos um conflito observado entre dois carpinteiros 

quando estavam trabalhando no vigésimo pavimento. Nesta fase da obra a laje já 

estava seca e, aproximadamente, às 07h00min quatro carpinteiros “tiravam” o 

esquadro do prédio, aprumando a régua e gabaritando em cima da última laje. Ao 

mesmo tempo e abaixo desta laje seis carpinteiros estavam desenformando os pilares e 

levando os barrotes, parafusos e mãos francesas por meio de cordas para o último 

andar. 

Quando começam esse trabalho, os carpinteiros C-06 e C-11 iniciam uma 

discussão movida pela divergência de opinião em relação ao papel desempenhado por 

eles e o conhecimento que julgavam ter sobre o trabalho em específico. Enquanto um 

deveria puxar a linha, o outro deveria fazer a marcação, porém, apenas um destes 

carpinteiros havia memorizado o projeto de locação. Esse desentendimento fez o 

encarregado optar por um remanejamento na equipe de trabalho, porém, o carpinteiro 

colocado para atuar neste ponto de pilar não sabia também as medidas do projeto. 

Assim, o pedreiro P-01 teve que falar em voz alta, praticamente gritar, as medidas 
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daquele pilar para a nova dupla de trabalhadores, haja vista o projeto ficar em cima de 

uma mesa distante dos pontos de trabalho desses carpinteiros. 

O conflito oportunizou uma nova troca de saberes e fazeres que vão sendo 

construídos e reconstruídos ao longo dos dias de convivência pela nova dupla no 

canteiro de obras. Nesse contexto, o pensador Ubiratan D’Ambrósio enfatiza que: 

Os momentos vividos pelos dois indivíduos em presença são mutuamente 
enriquecidos graças à comunicação, que permite que ambos tenham 
informações enriquecidas pela informação que lhe é comunicada pelo outro 
(D’AMBRÓSIO, 2005, p. 58).   

Por conseguinte, o fenômeno representado pelo “fazer juntos” compreende 

um mecanismo revelador de novos saberes e fazeres que, consequentemente, 

determinam a formação da identidade dos seus envolvidos. O fato de dois carpinteiros 

trabalharem juntos não implica na realização de uma mesma atividade 

descontextualizada dos seus ambientes socioculturais. Trata-se da troca de experiências 

por meio de uma ação dialógica que estrutura novos saberes na constituição da 

identidade desses indivíduos. 

Em uma espécie de fusão, comportamento e conhecimento contornam o 
ciclo vital do ente individual. Nessa liga mutuamente ativa, habita ou, mais 
precisamente, forma-se a identidade. O fator motivador que compreende a 
estreita relação entre o saber e o fazer necessariamente passa pelo desejo 
animal de sobreviver. Mas, para além da sobrevivência, encontra-se um 
elemento referencial, nascido na vontade humana, que submete o viver 
cotidiano a um caminhar em busca do novo: a transcendência. Desta, surge 
a novidade interpretativa, o saber diferenciado (FERREIRA, 2005, p. 54). 

E esse saber diferenciado que é construído ao longo de uma caminhada 

repleta de obstáculos naturais e necessários para seguir em frente, não está livre de 

enganos, fracassos, frustrações e medos. Pelo contrário, é este o cenário que alavanca 

uma nova esfera de superação e adaptação. Na primeira ambientação do Cenário Para 

Investigação, os carpinteiros foram questionados sobre os momentos mais 

desafiadores no desenvolvimento dos serviços de carpintaria. O carpinteiro C-04 

responde esta questão relatando uma experiência no início de sua carreira: 

Pra mim, quando eu comecei na carpintaria, era lidar com o medo, né? Eu 
ficava com medo. No começo eu tinha medo de altura e a adrenalina subia 
muito, então pra mim era bem complicado, né? Ai num determinado tempo 
que você já está na área, você vai perdendo o medo, você vai aprendendo 
ter mais confiança em si mesmo. Passa a trabalhar com segurança, com o 
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jeito adequado de montar e desmontar a forma, pilares, essas coisas... 
Sempre tentar. A gente vai aprendendo e corrigindo os erros, pra mim a 
parte mais desafiadora da carpintaria foi isso. 

Da experiência relatada observamos que o desafio é superado na medida em 

que se aprende a ter confiança em si mesmo. Contudo, notamos que não se trata de 

uma aprendizagem solitária quando ouvimos em várias conversas com os carpinteiros 

a utilização frequente do termo “a gente”, fato que demonstra uma constante 

interação com o outro nas atividades por eles realizadas. No canteiro de obras não é 

raro encontrar os carpinteiros trabalhando em duplas ou em trios, o envolvimento e o 

comprometimento com a execução dos serviços favorece também o surgimento 

natural de amizades que seguem por muitos anos. 

Nos primeiros dias de observação acompanhamos C-12 e C-13 no subsolo do 

prédio, onde estavam tentando solucionar o fechamento de vãos com painéis de 

madeirite entre a laje e o chão (2,40 metros) e, consequentemente, construir um novo 

almoxarifado. Um dos problemas enfrentados era devido as interrupções dos vãos 

ocasionados pelos escoramentos das vigas. Enquanto C-13 tentava colocar no espaço 

a todo custo o madeirite em pé que media 122 x 220 cm, C-12 verificou que tratava-se 

de um desnível do piso em relação à viga para favorecer a queda de água.  

Nesse momento os dois carpinteiros ora olhavam para a serra elétrica, ora 

olhavam para os painéis. Investigavam a altura do vão utilizando uma trena e 

levantavam o painel para ser testado novamente no fechamento. As observações feitas 

por eles eram dialogadas com o outro, na execução deste trabalho não houve 

imposição de opinião por nenhuma das partes. As possibilidades eram inferidas, 

questionadas e avaliadas coletivamente. Foi então que para resolver o problema, C-12 

e C-13 decidiram colocar o painel “deitado”, ou seja, posicionado com a dimensão 

maior na horizontal. Dessa forma, os dois carpinteiros resolveram o problema, além 

de preencher o espaço necessário para o fechamento com o melhor aproveitamento de 

material. 

E nesta relação dos carpinteiros que ocorre num ambiente onde seus saberes e 

fazeres estão mergulhados numa esfera de possibilidades nas quais não existe a melhor 



129 
 

 
 

 

ou a pior, mas uma reflexão compartilhada por meio da interação entre os indivíduos 

− temos um cenário de referência à etnomatemática que se traduz  

[...] nas maneiras, nos modos, nas habilidades, nas artes, nas técnicas, nas 
ticas de lidar com o ambiente, de entender e explicar fatos e fenômenos, de 
ensinar e compartilhar tudo isso, que é o matema próprio ao grupo, à 
comunidade, ao etno. Isto é, na sua etnomatemática (D’AMBRÓSIO, 2005, 
p. 35, grifo do autor). 

Nessa perspectiva, os comportamentos e as explicações referentes às ações 

cotidianas de um grupo social constituem um ponto salutar para a construção de um 

canal de abertura propício às análises e reflexões do ser humano em seu contexto 

sociocultural. Diante desse fato ampliam-se as perspectivas e interpretações envolvidas 

num cenário carregado de informações relativas aos saberes e fazeres dos carpinteiros 

sob diferentes olhares.  

Destacamos a seguir o olhar de alguns destes trabalhadores numa atividade 

realizada na segunda ambientação do Cenário Para Investigação. Cada carpinteiro 

desenhou uma mão francesa e um barrote (Apêndice F) para que seus colegas 

pudessem analisar se estes correspondiam, de fato, às respectivas ferramentas de 

trabalho. O objetivo desta atividade era iniciar uma discussão sobre a necessidade de 

falarmos a mesma “língua” no canteiro de obras, o que na leitura de projetos pode ser 

representado mediante o uso de uma escala. Sendo assim, os trechos das falas abaixo 

referem-se às opiniões dos carpinteiros em relação a alguns dos desenhos feitos pelos 

colegas. 

C-10: Têm umas que tem muitos detalhes, outras não têm. 
C-02: Eu vou mostrar esse aqui. Você está vendo esses pingos aqui? Quer 
dizer que eles estão fincados na madeira, certo? E isso quer dizer que é um 
furinho para o pino entrar aqui e você torcer a mãozinha francesa. Vocês 
estão me entendendo? Muito bem C-05, você se superou. 
C-04: Isso aqui é um barrote ou dois? 
C-08: Está parecendo uma nota de um real isso aí? 
(Todos sorriem) 
C-01: A curva lá é de 90 graus. A curva da mão francesa é de 90º. 
C-09: O ângulo aqui é de 30° graus e era para ser de 90° graus. Olha a 
cabeça da mão francesa. 
(Todos sorriem) 
C-03: O barrote, deixa eu ver aqui... Um, dois, três, quatro, está certo, é um 
barrote de 2 metros, cada “gomo” tem 50 centímetros. 
C-05: “Rapaz”, esse aqui está faltando coisa. 
C-05: [...] Se for colocar madeira nesse barrote só vai ser a madeira porque 
não tem o prego. 
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C-11: Mas é porque ele vai colocar na parte debaixo. 
C-08: Não, mas está certo. O barrote dele está certo e a mão francesa dele 
está certa. Agora aqui falta o furo porque ele só colocou o pino. 
C-10: E ele caprichou bem isso aqui, deixou uma abertura para apertar. 
C-04: Esse negócio aqui é a argolinha que ele deixou. 
C-04: O barrote dele está bom. 
C-02: Acho que até agora a melhor mão francesa foi a dele. 
C-04: Ficou de parabéns. 
C-05: Vamos fazer uma votação para ver de quem foi a melhor. 
C-04: Se fosse depender de desenho nós íamos morrer de fome. 
(Todos sorriem) 
C-01: Do C-11. 
C-07: Ficou boa. 
Wivian: Todos acham que está de acordo com o barrote e a mão francesa? 
Todos juntos: Sim. 
Wivian: Olha só o C-06 está achando que viu uma trava, mas os outros 
estão achando que não viu a trava. É isso?  
C-04: É o C-08 que quer que veja esse canto, mas não tem como ver. 
(Todos carpinteiros conversam juntos). 
Wivian: Ah entendi, o C-08 queria que visse tudo por dentro. Mas na 
verdade você não vê o que está por dentro. Vamos lá, C-08, o que você 
acha aí? O que você pegou? 
C-08: Só essa “travazinha” aqui que eu não coloquei aqui. 
Wivian: agora olhem o do C-03. 
C-04: Deus me livre, é um revólver? 
(Todos sorriem). 

Nesta atividade todos sabem que os desenhos referem-se aos dois 

instrumentos mais utilizados pelos carpinteiros, contudo, ficam à vontade em suas 

análises e não poupam críticas. O momento destinado a cada carpinteiro fazer o seu 

desenho é acolhido em sua total individualidade, mas quando chega a hora de falar 

acontece diferente. Os comentários são realizados naturalmente, da mesma forma que 

nas lajes em construção, onde os serviços são executados numa relação recíproca de 

companheirismo e profissionalismo e não há espaço para as questões serem tratadas 

isoladamente. 

E é esse “fazer juntos”, arraigado a um contexto de intensa cumplicidade e 

expressão de práticas diversas, o qual direcionamos nosso olhar e apreendemos a 

harmonia e a contradição caminhando lado a lado. Assim, os carpinteiros que 

discordam da curva ser ou não de 90° na conversa supracitada são os mesmos que 

montam uma mão francesa nesta angulação e também fazem o alinhamento e 

aprumamento de vigas. 



131 
 

 
 

 

Compartilhamos esta reflexão com os registros de nossas observações nos 

momentos em que os carpinteiros reforçavam as estruturas de sustentação de vigas e 

pilares. Nesta fase da obra era um período mais cômodo para estes trabalhadores 

responderem algumas perguntas porque a grande maioria permanecia no pavimento 

inferior, aguardando a concretagem da laje na sombra. 

Nesse sentido, ao questionar se com as batidas de martelo não se corre o risco 

da viga medir menos de 12 centímetros, C-04 explica que o fundo da viga é o limite 

imposto pela própria madeira fixada no fundo, então a viga não sai da medida mesmo 

com as marteladas. Tal fato ocorre mais na parte inferior da viga. “Se for mais para 

cima é preciso arrumar”, diz C-04. Dessa forma, perguntamos a C-04: “Então, não 

tem como a viga sair fora do padrão?” E ele responde: “Na verdade tem outro 

problema que pode acontecer, vem aqui comigo que eu vou te mostrar”. Nesse 

momento C-04 aponta para uma mão francesa apoiando uma viga no entorno do 

prédio. Ele retira o travamento e mostra o movimento que a viga faz de dentro para 

fora. Desse modo, explica que para não ter diferença entre as vigas, ou seja, ficar umas 

para fora e outras para dentro, são colocadas mãos francesas para reforçar o 

posicionamento correto delas (figuras 115 e 116).  

        

                

 
Mas a mão francesa, por si só, não fará a correção da viga. A autoria do 

alinhamento da viga é única e exclusiva do carpinteiro. É preciso um olhar atento, 

cuidadoso, detalhista. Saber qual viga está com problemas, quando esta deve ser 

recuperada e como deve ser realizada esta ação envolve uma gama de situações, as 

Figura 115: Mãos francesas no reforço da viga.   Figura 116: Detalhe da mão francesa.                                  
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quais extrapolam as informações que um simples desenho de mão francesa pode 

mostrar. 

Sendo assim, questionamos novamente: “Você mostrou a solução de um 

problema de alinhamento para as vigas no perímetro do prédio, mas se as vigas 

internas tiverem o mesmo problema?” Então, C-04 explica: “Para essas vigas nós 

pregamos um prego no início e outro no fim, daí esticamos uma linha e medimos 

tirando um tanto de cada lado. Se esse tanto não for igual ao outro tanto e no meio 

também não, aí temos que arrumar a viga” (figura 117).  

                                  

 

         

 
Em outras palavras, o carpinteiro C-04 diz que para saber se uma viga interna 

está desalinhada, ou seja, com inclinação para direita ou para a esquerda – basta pregar 

um prego em cada extremidade da lateral da forma da viga. Considera-se uma medida 

de afastamento da lateral da viga, por exemplo, 4 centímetros e amarra a linha no 

prego a essa distância. Da mesma forma faz-se com o outro prego. Assim, ao esticar a 

linha de ponta a ponta, ou melhor, com a linha esticada é possível verificar na região 

central da viga e por meio de uma trena, se naquele ponto mede também 4 

centímetros. Caso contrário, os carpinteiros ajustam com o martelo até que a viga 

fique aprumada.  

Sendo assim, por que os carpinteiros divergem nas informações relativas aos 

desenhos de mão francesa e barrote? Não questionamos o fato de saberem ou não 

desenhar, mas ao ponto salutar de convivência com os mesmos elementos e rotinas 

  Figura 117: Medindo a distância da linha ao prego.                                  



133 
 

 
 

 

diárias semelhantes. Nesse contexto, o fato da curva ser de 90° não apresenta qualquer 

modificação naquilo que SKOVSMOSE (2004, p. 111) chama de foreground.  

Pelo “foreground” de uma pessoa, eu entendo as oportunidades que a situação 
social, política e cultural proporciona a ela. Porém, não as oportunidades 
como elas poderiam existir em qualquer forma “objetiva”, mas como são 
percebidas por uma pessoa. Eu vejo o foreground como um importante 
elemento no entendimento das ações de uma pessoa. Intencionalidade é um 
elemento básico em qualquer ação. Com o propósito de entender a ação de 
uma pessoa, nós temos de considerar os motivos dele ou dela ou, em outras 
palavras, as intenções dele ou dela. 

Naturalmente, os diferentes olhares dos carpinteiros fazem parte da produção 

de significados que compõem a história desses indivíduos em sua totalidade. Não 

podemos compreender as ações de um ser humano se não conectá-las ao âmago de 

sua singularidade, caso contrário, estaremos condicionando-o a um contexto 

superficial e limitado (e por que não controlado?) em possibilidades. Para dar ouvidos 

ao foreground desses trabalhadores propiciamos um espaço dialógico pelo qual seus 

diferentes olhares fossem captados. Certamente, a utilização das obras de Escher no 

desenvolvimento dos Cenários Para Investigação (ver anexo 1) contribuíram para 

ratificar ainda mais esta reflexão. 

Após ser distribuída na forma impressa aos carpinteiros, a obra denominada 

“cubo impossível” despertou diferentes modos de ver e pensar, conforme ressaltamos 

nas linhas posteriores.  

Wivian: Então, ele brinca com as formas, não é mesmo? Agora observa essa 
outra figura denominada de “cubo impossível”. Porque esse cubo é 
impossível? 
C-09: Está aparecendo um por trás do outro. 
Wivian: Você já imaginou um carpinteiro fazer isso, aí? 
C-09: Esse cubo está impossível mesmo, mas eu consigo fazer ele. 
Wivian: Você consegue? Então vamos ver. 
(Silêncio enquanto C-09 desenha) 
Wivian: Olha só, ele fez um cubo. Mas um cubo possível. 
C-01 e C-03: está errado, está quadrado. 
(trabalhadores falam ao mesmo tempo) 
Wivian: Vocês concordam, então, que o cubo não é possível? 
C-09: esse aqui é possível porque ele foi feito, tem aqui o desenho dele 
(Risos). 
Wivian: Mas quem fez foi o Escher, ele é o artista que brinca com as 
formas. 
C-04: A dúvida é a seguinte: isso é uma pintura ou foi feito em madeira? 
Wivian: Ele mostra como se fosse feito em madeira, por isso eu perguntei se 
alguém daria conta de fazer. 
Wivian: Será que o carpinteiro daria conta de fazer isso aqui?  
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C-11: não dá, como iria pregar um atrás do outro? 
Wivian: Não tem jeito, por isso que é chamado “cubo impossível”. O cubo 
do C-09 é possível, concordam? 
C-03: É sim. Mas ele quis imitar e não conseguiu. Passou longe, nunca! 
Nunca! 

Neste espaço, onde as informações estão postas para apreciação e podem ser 

modificadas livremente e em sintonia com seus olhares e ações, novos pensamentos 

emergem sem limites e voam em várias direções. O que é impossível aos olhos de um 

artista pode não ser para um carpinteiro e a busca por esta resposta deve estar 

acessível, assim como esteve para o C-04 e C-09. O fato de o cubo ser ou não de 

madeira motivou ainda mais estes trabalhadores a olharem e virarem o papel diversas 

vezes na tentativa de compreender a ilusão da obra. O questionamento “A dúvida é a 

seguinte: isso é uma pintura ou foi feito em madeira?” representa a busca por uma esfera de 

possibilidades tangíveis à própria realidade que tem na prática uma resposta imediata 

de C-11: “não dá, como iria pregar um atrás do outro?”. 

Nesse sentido, ao conectar o seu foreground às suas ações, os carpinteiros 

novamente não estão sozinhos. O pensamento abstrato que elabora as representações 

da realidade é compartilhada por meio da comunicação e − apesar de cada olhar 

representar a singularidade do indivíduo em seu natural contexto sociocultural − as 

múltiplas informações no canteiro de obras são cruzadas e de alguma forma 

estruturadas e organizadas em prol de um objetivo comum. 

É o que podemos contemplar na ambientação do primeiro Cenário Para 

Investigação a partir de uma dinâmica na qual os carpinteiros dispostos em círculo e 

amarrados a um fio de barbante deveriam colocar uma caneta dentro de uma garrafa 

pet (figura 118). Os carpinteiros não definiram quem iria dizer ou fazer porque todos 

faziam juntos e ao som de muitas vozes: “Vem pra cá, gente”, “não para, não”, 

“abaixa aí”, “calma, calma”, “devagar”, “aí !!!”. Foram sessenta e cinco segundos na 

concretização do mesmo objetivo. 
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Ao considerarmos a intersecção desta experiência com a antropologia cultural 

reconhecemos na etnomatemática uma perspectiva mais abrangente. Não se tratam 

apenas de técnicas, práticas e habilidades utilizadas por distintos grupos sociais em 

busca de conhecer, explicar e compreender o mundo no qual vivem. É uma visão 

holística que faz de cada situação uma nova estrutura de significados, muitas vezes 

complexa, capaz de despertar diferentes modos de pensamento e ação.  

Assim, por compreendermos que não há um único modo de aprender 

desenvolvemos a presente pesquisa apoiada no Programa Etnomatemática, o qual 

busca investigar em várias culturas o pensar, lidar, fazer, explicar, aprender, imaginar. 

Apesar de conceitos matemáticos envolverem grande parte das atividades de 

carpintaria, não pretendemos limitar o nosso olhar a um constructo particular 

denominado matemática. Da mesma forma “é importante insistir que o Programa 

Etnomatemática não é o estudo de matemática étnica, como alguns interpretam” 

(D’AMBRÓSIO, 2004, p. 286), assim, ele busca explicar em várias culturas a 

matemática, como também a culinária, o futebol, a religião e outras manifestações na 

aventura da espécie humana. 

Seria trágico, no contexto desta investigação, captar um único olhar em meio a 

diversidade de ideias, ações e percepções, ou ainda, elevar esse modo de ver a um 

patamar de supremacia do qual emana a marginalização de conhecimentos. Na própria 

antropologia, o homem está inserido numa perspectiva diversificada da natureza 

humana. 

Figura 118: Dinâmica da garrafa.                                  
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[...] a antropologia tem tentado encontrar seu caminho para um conceito 
mais viável sobre o homem, no qual a cultura e a variabilidade cultural 
possam ser mais levadas em conta do que concebidas como capricho ou 
preconceito e, no entanto, ao mesmo tempo, um conceito no qual o 
princípio dominante na área, a “unidade básica da humanidade”, não seja 
transformado numa expressão vazia. Assumir esse passo gigantesco longe 
da perspectiva uniforme da natureza humana, no que concerne ao estudo do 
homem, é abandonar o Paraíso. Alimentar a ideia de que a diversidade de 
costumes no tempo e no espaço não é simplesmente uma questão de 
indumentária ou aparência, de cenários e máscaras de comediantes, é 
também alimentar a ideia de que a humanidade é tão variada em sua 
essência como em sua expressão (GERTZ, 2012, p. 27). 
 

Dessa maneira, a ideia de um conhecimento válido para todo o planeta coloca 

em evidência uma lógica etnocêntrica cuja base totalitária se alimenta do 

enfraquecimento das diversas redes de conhecimentos. Nesta perspectiva, o 

conhecimento ao qual nos referimos pode estar relacionado a qualquer área, conforme 

aponta Ferreira (2005, p. 110): 

Não só a universalidade da matemática, mas a universalidade de qualquer outra 
categoria de conhecimento, traz consigo, como conseqüência direta, uma 
outra concepção que flagra o desrespeito à diferença: se há um modo único 
de aprender, explicar e conhecer, então a diferença entre os povos – e, em 
um sentido tanto intra quanto intercultural, entre os indivíduos – passa a ser 
compreendida em termos de uma escala hierárquica que designa níveis de 
sabedoria e, deste modo, caracteriza as pessoas como melhores ou piores, 
maiores ou menores, superiores ou inferiores. Essa é uma das concepções mais 
exploradas para justificar os atos de violência que partiram – e ainda partem 
– dos que dela fizeram – e ainda fazem – um alicerce para a vida. Com a 
tomada de consciência estando ao alcance dos olhos, pode-se notar que, por 
meio da inclusão de novos fatos e novas verdades, entristece-se a história 
até então idealizada e falseada sob a proteção de véus. Com ela, a nova 
história, é também oportunizado um fazer diferente que por todo tempo 
vislumbra a paz. Aí está o cerne, a luz maior, dos saberes etnomatemáticos 
(grifo do autor). 

Uma breve reflexão sobre estas palavras sinaliza o cuidado que devemos ter ao 

lidar com os carpinteiros nesta pesquisa e sugere uma postura dialógica que se 

estabelece na valorização da integralidade do indivíduo. Nesta postura não há espaço 

para a soberba daqueles que consideram seus saberes superiores, mas uma busca 

constante pela solidariedade e o respeito à diferença. 

No canteiro de obras, assim como em várias estruturas organizacionais de 

trabalho, existe uma sólida hierarquia nas categorias de trabalho dos profissionais que 

direta ou indiretamente executam os serviços na construção civil. Para os carpinteiros 

não é diferente, sendo a função caracterizada pelo primeiro contato do trabalhador 
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com a carpintaria denominada de ajudante de carpinteiro, em seguida, carpinteiro e, 

posteriormente, encarregado de carpinteiro. 

Na linguagem do carpinteiro, quando um profissional muda de nível diz-se 

que ele classifica. Nesse sentido, a mudança de classe é indicada pelo maior posto da 

categoria, ou seja, o de encarregado de carpintaria, o qual observa atentamente os 

trabalhos desenvolvidos no processo de transição destas funções. Apesar de nossa 

investigação focalizar as atividades de onze carpinteiros no prédio, nossos encontros 

no desenvolvimento dos Cenários Para Investigação foram fortemente marcados pela 

presença de ajudantes de carpinteiros. Sabemos, posteriormente, que esta era uma 

recomendação do engenheiro e encarregado da obra. 

Por meio dos dados obtidos de observações, questionários, entrevistas e 

Cenários Para Investigação foi possível evidenciar a maneira pela qual os carpinteiros 

desenvolvem suas práticas anteriores, sendo estas incorporadas ou não a outras novas 

práticas num movimento que parece não ter fim. Nesta dinâmica destacamos o 

“aprender com o outro” como um fato predominante nesse processo repleto da 

complementaridade de experiências em comum. 

E-01: Tipo assim, ele trabalha só para ele,  ele tem que trabalhar para ele e 
passar para os outros também né? Então já começa desde quando você tá 
exercendo a profissão, aprender a passar o que você sabe pro outros, se não 
você não é um bom profissional. Você só tá pensando em si mesmo, e você 
não é um bom profissional, não pode, na carpintaria não pode ser assim. 
Wivian: Na carpintaria você tem que socializar com todos o que você sabe? 
E-01: Com todo mundo, a gente passar o que sabe pro outro, o 
conhecimento da gente pros outros. 
Wivian: É fundamental? 
E-01: É fundamental. Aí vem os ajudantes que tem que explicar tudo para 
ele né? Você começa assim, aprende ser um encarregado, aprende mais com 
seu ajudante, você já vai ser encarregado de seu próprio ajudante, você tem 
que passar seu conhecimento pra ele também. 

Essa rotina diária vivenciada pelos carpinteiros nem sempre tem um final feliz. 

Certamente os desfechos inesperados no canteiro de obras sejam necessários para o 

surgimento de novas ideias a serem testadas e compartilhadas no decorrer de suas 

práticas. Por várias vezes observamos carpinteiros retirarem toda a madeira pregada 

para fazerem novamente o gabarito dos pilares devido à dificuldade em compreender 

as medidas no projeto. Diante desse cenário, iniciamos uma reflexão sobre as medidas 
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dos pilares referentes ao prédio em construção que são as mesmas por mais de vinte 

andares, sendo algumas dimensões alteradas, praticamente, nos três últimos 

pavimentos. 

Não obstante a leitura de projetos tenha sido um tema sugerido pelos 

carpinteiros para ser abordado na ambientação dos Cenários Para Investigação, 

ressaltamos a possibilidade de outros fatores estarem atrelados a estas dificuldades. 

Um deles se deve ao fato do projeto ser deixado pelo encarregado aos carpinteiros no 

pavimento de trabalho em raras oportunidades do dia. Além disso, a orientação do 

encarregado sobre as medidas é descontextualizada, assim, não são informadas 

características importantes da situação vivenciada. Por exemplo: dizer que é preciso 

gabaritar um pilar na dimensão 20 x 60 cm para um carpinteiro pode não significar 

considerar uma seção de 30 x 70 cm e levar em conta os descontos da madeira na face 

externa do pilar.  

Os saberes são compartilhados diferentemente nas relações carpinteiro-

encarregado e carpinteiro-carpinteiro. A primeira realça cada vez mais o poder de 

liderança representado na figura de encarregado que se apropria dos conhecimentos 

soberanamente, enquanto na segunda relação a necessária comunicação de ambos 

alimenta uma profícua troca de saberes. Ao olhar para esse panorama, a ecologia de 

saberes (SANTOS, 2010) torna-se o advento necessário neste cruzamento de 

conhecimentos e ignorâncias, os quais estão imersos num processo repleto de 

comparações e aproximações representadas nos limites e possibilidades de cada saber. 

Uma das premissas básicas da ecologia de saberes é que todos os 
conhecimentos têm limites internos e limites externos. Os internos dizem 
respeito aos limites das intervenções no real que permitem. Os externos 
decorrem do reconhecimento de intervenções alternativas tornadas 
possíveis por outras formas de conhecimento. Por definição, as formas de 
conhecimento hegemônico só conhecem os limites internos, portanto, o 
uso contra-hegemônico da ciência moderna só é possível através da 
exploração paralela dos seus limites internos e externos como parte de uma 
concepção contra-hegemônica de ciência. É por isso que o uso contra-
hegemônico da ciência não pode limitar-se à ciência. Só faz sentido no 
âmbito de uma ecologia de saberes (SANTOS, 2010, p. 57). 

Nesta perspectiva, os conhecimentos científicos não são menosprezados, mas 

deslocados de uma concepção monopolista para uma lógica pós-abissal na qual se 

estabelece o diálogo com os diversos saberes como forma de romper com a injustiça 
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cognitiva e social do mundo. Ao refletirmos a realidade dos carpinteiros por esse 

prisma, o ‘outro lado da linha’ produzido como inexistente é reconhecido na 

pluralidade de conhecimentos heterogêneos em interações que não comprometem a 

sua autonomia. 

No cotidiano dos carpinteiros foi possível notar as fortes linhas abissais em 

situações nas quais a pessoa que sabe ler e compreender um projeto é tratada de forma 

diferenciada entre os mesmos profissionais da categoria. O carpinteiro de escada, por 

exemplo, tem a regalia de organizar o seu próprio horário para execução do projeto e 

fazer a sua parada para o lanche, desde que cumpra o cronograma exigido no canteiro 

de obras. Já os outros carpinteiros devem seguir rigorosamente os horários 

estabelecidos, os quais podem ser alterados somente com a autorização do 

encarregado, ou seja, trata-se de uma autonomia comprometida.  

Ora, o grau de atenção, responsabilidade, técnica e precisão empregado na 

montagem de uma forma para viga, pilar ou laje não é o mesmo para a confecção de 

escadas? Nesse contexto, observamos que aquele que sabe ler um projeto e, portanto, 

detém o conhecimento considerado por eles como “maior” entre os seus diversos 

saberes, é considerado mais relevante. Aqueles que não possuem esse conhecimento 

ficam no universo do “outro lado da linha” que é produzido como inexistente e deixa 

de ser considerada uma realidade compreensível (SANTOS, 2010). 

Visualizamos em meio a este processo de invisibilização de saberes as claras e 

perceptíveis limitações dos profissionais de carpintaria. No desenvolvimento do 

segundo Cenário Para Investigação convidamos os carpinteiros para usarem a 

imaginação e darem voz ao seu lado criativo, todavia, foi possível notar o confronto 

entre dois universos: o da repetição e o da liberdade de criação. 

Wivian: Carpinteiro tem que saber desenhar, não tem? 
C-05: Tem. Vou aproveitar essa folha aqui. Pode imitar essa obra aqui? 
Wivian: Não é para imitar, essa aí é só uma ilustração. Olha só, eu estava 
pensando: se eu pedir para o carpinteiro desenhar um cimento e um tijolo, 
apesar do carpinteiro vê o cimento e o tijolo todo dia, não é fácil. A 
realidade do carpinteiro é o quê? Escora, martelo, madeirite, não é isso? 
C-03: É. 
Wivian: Então, que tal vocês desenharem? Vocês podem desenhar assim, 
coloquem a folha deitada porque vocês vão desenhar a mão francesa. 
C-04: Ai meu Deus do céu! 
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Enquanto o “novo” na situação acima é acompanhado por um olhar de 

expectativa e preocupação, o “novo” como produto da troca de conhecimentos nas 

interações dos carpinteiros ao fazer a locação de um pilar, gabarito, montagem e 

desmontagem de formas e escoramentos, emerge naturalmente no exercício da busca 

recíproca de novas soluções. No referido contexto, a observação é o componente 

fundamental para “aprender com o outro”, conforme explica o encarregado E-01 nos 

trechos de entrevista abaixo: 

Wivian: [...] Tem coisas que eu perguntei pra eles né? Lá em cima na hora 
que eles estavam... Falei como é que você sabe isso aqui? “Não isso aqui eu 
fui vendo, aí eu cheguei a essa conclusão!”. 
E-01: A gente foi vendo e aprendendo né? Tudo isso a gente via né? 
Wivian: Ou a maioria das coisas você viu o outro fazendo, aí você viu que 
dava certo e foi fazendo? 
E-01: Continuei fazendo, via o outro fazendo, falei desse jeito vai funcionar, 
vai dar certo então vou fazer também, tenho capacidade de fazer também. 
Wivian: Ah entendi, então foi mais na observação? 
E-01:  Na observação, sempre na observação, a observação é a primeira 
parte que a gente tem que ter na carpintaria né? 
Wivian: Muita observação né? 
E-01: Muita observação, tem que ter muita observação. 
Wivian: Tá certo, então é isso. E na sua opinião, o que é necessário para um 
carpinteiro se tornar  encarregado? 
E-01: Conhecimento.  Conhecimento, força de vontade né? E qualidade né? 
Wivian: Conhecimento. Quando você fala de conhecimento, você fala 
daqueles saberes da prática mesmo? 
E-01: Da prática mesmo, tem muita pratica, porque você vai ter que 
aprender, saber e aprender a explicar pro outro como que vai ser aquele... 
Tem que ter a prática mesmo. 

Sob esta ótica, destacamos um fato ocorrido no momento da colocação da 

forma de um pilar. O painel lateral foi serrado na medida errada e nesse dia foi um 

grande alvoroço porque nem o encarregado conseguia entender a causa do problema 

(figura 119). Foi então que o E-01 abriu novamente os projetos perante os carpinteiros 

e com a calculadora em mãos começou a refazer as contas (figura 120).  
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Começou a chover muito forte nesse momento bastante propício para uma 

conversa entre E-01 e os carpinteiros. Nesse sentido, ele afirma que o problema foi 

gerado pelo cálculo equivocado para o corte do painel lateral do pilar, assim, em vez 

de subtrair 12 cm da laje e 2 cm de painel, as medidas foram somadas. Enquanto 

argumentava sobre a necessidade de levar em consideração o surgimento de outros 

elementos estruturais no encontro com o pilar, os trabalhadores estavam ao redor 

observando atentamente no projeto as explicações do encarregado. 

Todavia, os carpinteiros colocaram em prática somente aquilo que foi 

ordenado pelo encarregado, sendo assim, o fato acima se configurou numa 

oportunidade para os carpinteiros aprenderem um pouco sobre as medidas contidas 

no projeto. Embora a ambientação do Cenário Para Investigação referente à Leitura e 

Compreensão de Projetos tenha sido realizada anteriormente, os conceitos estudados 

não foram apropriados nesta fase da obra. Também não observamos nenhuma 

preocupação deles em utilizá-los, haja vista existir uma forte relação com a 

experimentação e a difusão destas experiências no grupo por meio do diálogo.  

Nesse contexto, o carpinteiro formado no canteiro de obras lida com a teoria 

e a prática, porém, não é possível notar uma distinção entre elas. Quando questionado 

sobre o que achava da presença dos alunos do curso de engenharia civil em estágio na 

  Figura 119: Painel com medidas erradas.                                  Figura 120: Contas feitas pelo encarregado no projeto.                                  
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obra, E-01 tenta explicar: “bom, muito bom, porque eles estão estudando na parte 

disso, como é que você fala? Da prática? Eles estão na prática. Na teoria somos nós? 

Na teoria são eles, os caras”. Ao perguntarmos a E-01 o que ele entendia por teoria e 

prática continuou esboçando uma expressão de dúvida em sua resposta: “prática é o 

trabalho que nós fazemos? Teoria é o estudo? Ou eu estou dizendo ao contrário 

aqui?” A incerteza presente nas falas realça a tentativa de diferenciar a teoria da prática 

no universo dos carpinteiros, aonde apenas os fatos vão acontecendo no dia a dia e a 

aprendizagem ocorre nessa dinâmica natural de saberes e fazeres. No trecho abaixo 

observamos o posicionamento do encarregado em relação ao conhecimento dos 

projetos da obra como um saber teórico que precisa ser utilizado em conjunto com os 

saberes da prática dos carpinteiros: 

Wivian: E você sabe de algum curso? Você já fez? 
E-01: Não. Nunca fiz um. 
Wivian: Nem sabe se existe? 
E-01: Nem sei se existe, até hoje nunca vi. Já vi curso pra mestre de obra e 
tudo mais, só que para carpinteiro e armador, esse eu nunca vi. 
Wivian: Então precisa né, por mais que não aprenda assim. 
E-01: Mas tinha que aprender, não só o conhecimento da prática, mas na 
teoria também. 
Wivian: Qual parte você acha que era bom ter aprendido na teoria? 
E-01: Projeto, fundação. Ás vezes tem carpinteiro que sabe fazer, mas não 
sabe a parte do projeto, então isso aí era importante demais. 
Wivian: Tem carpinteiro que entende tudo do início ao fim, mas chega na 
parte do projeto ele “engasga”? 
E-01: Sabe fazer com o seu próprio braço, mas não sabe com  a mente. 
Wivian: Mas o projeto dá para aprender na obra também? 
E-01: aprende, na obra também. Todos que são carpinteiros aprenderam 
nas obras. 

Nas palavras do encarregado E-01, o carpinteiro leva consigo a prática 

separada da teoria e, portanto, enfatiza que não basta “saber fazer com o próprio 

braço” se “não sabe com a mente”. Este pensamento conduz a uma reflexão sobre 

uma suposta ruptura entre o que os carpinteiros sabem e o que fazem, representada 

pela seguinte questão: como desvincular o saber do fazer de um indivíduo?  

Esse questionamento pode ser respondido partindo do pressuposto de que o 

carpinteiro − assim como qualquer ser humano num determinado contexto 

sociocultural – é um indivíduo que desenvolve conhecimentos e os reflete no seu 

comportamento. Por conseguinte, os resultados deste comportamento em várias 
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situações produzem novos significados que modificam os conhecimentos anteriores 

num processo constante de transformação. 

As distintas maneiras de fazer [práticas] e de saber [teorias], que 
caracterizam uma cultura, são parte do conhecimento compartilhado e do 
comportamento compatibilizado. Assim como comportamento e 
conhecimento, as maneiras de saber e fazer estão em permanente interação. 
São falsas as dicotomias entre saber e fazer, assim como entre teoria e 
prática (D’AMBRÓSIO, 2005, p. 19).  

As ações realizadas pelos carpinteiros ao refletirem seus conhecimentos 

constituem teorias e práticas em constantes interações, conforme pudemos constatar 

no problema do painel relatado anteriormente e que proporcionou mudanças num 

cenário considerado repetitivo. Sendo assim, não há como desvincular o saber do fazer 

de um indivíduo tendo em vista esta “relação que poderíamos dizer de verdadeira 

simbiose, em total interdependência” (D’AMBRÓSIO, 2005, p. 18). 

Envolvidos nessa dinâmica de saberes e fazeres, os carpinteiros desenvolvem 

seus trabalhos trazendo a cada dia uma novidade, seja ela relacionada à profissão, à 

família ou a qualquer coisa que quiserem comentar. A convivência entre esses 

trabalhadores estabelece um vínculo de amizade que supera a ideia de proteção, alguns 

deles são amigos de longa data. Em uma das fases mais perigosas da carpintaria − o 

momento de transferir os materiais do pavimento anterior para o construído (barrotes, 

parafusos, painéis) − o carpinteiro C-05 costumava dizer: “Aqui, um protege o outro”. 

Quando era questionado sobre a proteção dos cintos de segurança, dizia: “Isso aqui 

pode até ajudar a evitar um acidente, mas se eu pisar fora e meu companheiro não 

estiver por perto para me segurar, isso aqui não dá conta, não”. 

Esta relação de confiança também necessária nos serviços de carpintaria 

favorece a aprendizagem, principalmente daqueles que trabalhavam com pontes e 

barragens e agora estão dando os primeiros passos na área de construção civil. Na 

hora de colocar as formas das vigas lá estava C-05, um carpinteiro com mais de vinte 

anos de experiência orientando o seu colega C-01 no posicionamento das formas das 

vigas (figura 121). Como não havia projetos e nem marcações na laje do piso, 

perguntamos como ele sabia onde passaria a viga: “Isso já está na cabeça, já. O 

primeiro de todos dá a saída, daí nós repetimos”. Este carpinteiro refere-se ao 
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primeiro pavimento, o qual contou com uma supervisão completa do encarregado de 

carpintaria, mestre de obras e engenheiro no pavimento inicial do prédio também 

chamado de pavimento tipo. 

       

 

 
O fato de este carpinteiro ter memorizado as posições das vigas não é 

suficiente para a exata disposição definida em projeto. Saber como ajustar os painéis e 

aprumá-los é o que C-01 estava mais interessado em aprender, sobretudo porque estes 

saberes não constam em nenhum projeto. É o caso, por exemplo, da quantidade de 

cruzetas (figura 122) a serem colocadas em todos os vãos entre dois pilares: “eu coloco 

de 50 em 50 centímetros que fica melhor”, explica C-04. Ao final desta etapa 

observamos que não há sobra de cruzetas, nesse sentido, o encarregado E-01 salienta 

que as cruzetas são materiais locados e, portanto, devem ter o melhor aproveitamento, 

possível. 

Desse modo, como estes trabalhadores pensaram para obter o máximo de 

aproveitamento em cruzetas? Seria necessário somar a quantidade de materiais, 

descontar as escoras que iriam atuar como reescoras e dividir pela quantidade de vigas? 

Qual o significado de “fica melhor” na carpintaria? Não, não é esse o nosso propósito. 

Ao olhar criticamente para o cotidiano dos carpinteiros não buscamos demonstrar 

verdades pré-estabelecidas do tipo “eles não só sabem, como também fazem” ou “eles 

pensam que sabem e, então, fazem” determinada ação.  

Pelo contrário, “compreender um grupo é algo complexo, sendo necessário 

mais um processo de ‘mostração’ do que uma lógica de demonstração (MONTEIRO, 

Figura 121: Posicionamento das formas das vigas.  Figura 122: Colocação de cruzetas. 
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2004, p.440)”. As relações presentes em cada contexto remetem nosso olhar para além 

das práticas matemáticas e a construção de representações e significados interpretados 

pelo grupo. Mostramos saberes e fazeres culturais dialogando diretamente com os 

saberes e fazeres científicos, contudo, a lógica de legitimação social e valorização dos 

mesmos percorrem caminhos completamente distintos. Diante desse fato 

continuamos esta reflexão a partir de diversas situações observadas no canteiro de 

obras e que estão organizadas na representação da segunda categoria de dados 

analisados na presente pesquisa.  

 

5.2 A valorização de saberes e fazeres e a opressão do poder 

dominante 

 

Para refletirmos sobre a valorização de saberes e fazeres em meio à opressão 

do poder dominante destacamos uma situação na qual um carpinteiro utiliza seus 

saberes na colocação de faixas de painéis de laje. Esta etapa de serviço abrange apenas 

uma parte de todo o processo construtivo e, diante desse contexto, o referido 

trabalhador começa uma busca por conhecimentos que a ele estão invisibilizados no 

âmbito profissional. Nessa procura observamos um forte abismo que torna 

clarividente a existência da divisão de grupos sociais representados pelas camadas 

sociais oprimidas e opressoras. 

Tomamos como exemplo um dia em que perguntamos ao encarregado E-01 

como o carpinteiro C-06 sabia onde deveriam ser colocadas as faixas de painéis da laje 

(figura 123). Então, ele explicou que elas são pré-estabelecidas no projeto de forma, ou 

seja, cada vão de laje possui uma sobrecarga que é calculada, assim, os pontos de 

maior sobrecarga são modulados com faixas nos projetos de modo que só onde estão 

estas faixas é que se colocam reescoras. Estas podem ser retiradas após vinte e um 

dias. Dessa forma, ao ser questionado sobre o posicionamento das escoras, C-06 diz: 

“pelo ‘tipo’ nós fazemos todos. Eu leio (o projeto) pra fazer uns três pavimentos, aí 

depois disso já decorei as posições”. 
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O fato dele não ter um título acadêmico em nada o impediu de desenvolver 

um trabalho alinhado diretamente à leitura e interpretação de projetos cujos dados 

foram obtidos de cálculos matemáticos avançados, além de muita física. Obviamente, 

a leitura que este carpinteiro realiza no projeto não é a mesma de uma pessoa que 

aprende na universidade, contudo o trabalho é realizado com eficiência e maestria. 

Na época da investigação o referido carpinteiro estava se preparando para a 

segunda fase do vestibular da Universidade Federal de Goiás – UFG pleiteando vaga 

no curso de engenharia civil. No segundo dia de avaliação do processo seletivo o 

encontramos no canteiro de obras, pois havia desistido. Um pouco antes da coleta de 

dados ser finalizada, C-06 informou que no próximo ano não iria trabalhar mais como 

carpinteiro. Por causa do trabalho intenso estava decidido a procurar outro tipo de 

emprego no qual pudesse se dedicar, efetivamente, aos estudos.  

Entendemos que nessa busca por novos conhecimentos estão delineadas as 

linhas abissais que reforçam a preponderância de um só lado – aquele pelo qual o 

conhecimento é legitimado academicamente – em relação ao outro marcado pela 

invisibilidade, inexistência, ausência não dialética (SANTOS, 2010). A lógica desse 

pensamento abissal faz desaparecer os saberes e fazeres dos carpinteiros enquanto 

realidade no sentido de ser relevante ou compreensível.  

Figura 123: Faixa de painel na forma da laje. 
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Nesse estudo enfatizamos a ruptura dessa lógica por um pensamento pós-

abissal que busca eliminar a divisão da realidade social em universo ‘deste lado da 

linha’ e universo ‘do outro lado da linha’. Nessa perspectiva, destacamos a ecologia de 

saberes como um movimento necessário para a valorização dos saberes e fazeres dos 

carpinteiros porque é uma ecologia baseada no reconhecimento da pluralidade de 

conhecimentos heterogêneos sem comprometer a própria autonomia (SANTOS, 

2010). Reconhecer a diversidade de experiências no mundo implica em abrir espaço 

para o diálogo sob uma ótica de respeito, solidariedade e valorização dos diferentes 

contextos socioculturais. 

Em consonância a esta reflexão apresentamos uma observação feita pelos 

carpinteiros sobre um problema ocorrido na fase inicial da construção do prédio em 

que estavam trabalhando. Para construir a primeira escada, o carpinteiro C-10 

verificou que as informações contidas no projeto não representavam a realidade da 

estrutura solicitada pelo projetista. O referido carpinteiro fez os cálculos e, após 

certificar-se que o modelo apresentado no projeto não satisfazia a realidade, foi 

conversar com o encarregado e mestre de obras sobre o problema. 

Apesar de ouvir as justificativas, o mestre de obras deu ordens para prosseguir 

com os serviços, mas ao terminar a primeira escada do primeiro pavimento, este não 

coincidiu com o último degrau. Devido ao equívoco, a obra ficou parada originando 

gastos com funcionários, equipamentos parados e materiais como, por exemplo, o 

concreto desperdiçado. Nesse momento cogitaram a hipótese de erro no projeto que 

foi, finalmente, constatado pelo engenheiro e mestre de obras os quais providenciaram 

as devidas correções. 

Esse fato nos leva a refletir sob um olhar etnomatemático que busca a 

descentralização por meio de uma postura compreensiva diante de outras realidades 

conduzindo a um patamar de múltiplas possibilidades. O fato de respeitar e valorizar 

os saberes do carpinteiro C-10 não implica em sobrepor, extinguir ou tornar sem 

efeito os outros saberes. Nesse sentido, os fundamentos do Programa Etnomatemática 

vêm quebrar com a lógica academicista e valorizar as relações interculturais e 
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intraculturais de modo que não haja espaço para visões discriminatórias, mas para a 

cooperação com as diferentes maneiras de entender e explicar o mundo. 

Concernente a estas reflexões destacamos outro fato em que visualizamos 

uma grande separação entre aqueles que “sabem mais” e aqueles que “sabem menos” 

no canteiro de obras. Assim, ao conversarmos com o encarregado sobre os projetos 

das faixas de painéis das lajes, E-01 argumentou que estavam na sala do mestre de 

obras e ele só podia pegar com a autorização do mesmo. Fomos até lá, um prédio em 

fase de acabamento que ficava ao lado, porém, mais de vinte andares de distância dos 

carpinteiros. No ambiente havia uma grande mesa, própria para abrir os projetos, além 

disso, vimos também salas confortáveis e climatizadas, copa, bebedouro e banheiro 

próximos. 

Do outro lado, no vigésimo pavimento estavam trabalhando onze 

carpinteiros, isso sem contar os ajudantes e demais profissionais envolvidos. Dessa 

forma, interrogamos E-01: “se você fosse um engenheiro e pudesse melhorar a 

situação do carpinteiro, o que você faria?” As respostas que seguem abaixo evidenciam 

uma grande contradição neste cenário. 

Que tenha pelo menos duas horas de repouso. Um salário melhor. É, aí vêm 
esses outros que a gente está falando, falta de banheiro perto, falta de água e 
o sol quente, muito sol quente. O que dá muita indisposição é o sol, 
produtos químicos que a gente usa pra proteger o madeirite, mas não 
protege a saúde do carpinteiro. 
[...] o carpinteiro, ás vezes, prende muita urina por falta de tempo. Aí tem 
que descer aqui, e os “prancheiros” não ficam à disposição dele, tem hora 
que eles são obrigados, não sei nem como faz, tem que urinar em um “litro” 
para mais tarde trazer. Porque o tempo deles é curto, e eles prendem muita 
urina, dá problema nos rins, tudo afeta a saúde do carpinteiro. O carpinteiro 
fica no sol quente, toma pouca água, nesse ponto é precário. 

De fato, não se trata de um trabalho simples e tranquilo, principalmente 

quando as lajes concretadas já estão secas. Segundo E-01, é o dia de maior esforço da 

equipe porque o trabalho é mais cansativo, uma vez que as escoras, os barrotes e os 

painéis a serem levados para o próximo pavimento são enormes e pesados, enfim, “é o 

dia em que se dorme de um lado só da cama”, diz C-03. Para C-10 é “o dia em que a 

mulher tem que preparar duas camas para o marido dormir”.  

Diante dessas realidades contraditórias presentes na separação daqueles que 

“sabem mais” e aqueles que “sabem menos” voltamos nosso olhar para a relação 
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existente entre opressor e oprimido. Nesse contexto vivencial da carpintaria marcado 

pelo desenvolvimento de um trabalho árduo, vimos que a distância para obter os 

conhecimentos mais detalhados e também necessários ao trabalho do encarregado é 

reproduzida por ele na ação comedida de permanência dos projetos na obra. 

De acordo com Freire (2005), é um modo de pensar condicionado pela 

contradição vivida e cuja superação ainda não está clara para o oprimido, pois sua 

“aderência” ao opressor impede de ver a si próprio como pessoa e parte de uma classe 

oprimida.  

O “homem novo”, em tal caso, para os oprimidos, não é o homem a nascer 
da superação da contradição, com a transformação da velha situação 
concreta opressora, que cede seu lugar a uma nova, de libertação. Para eles, 
o novo homem são eles mesmos, tornando-se opressores de outros. A sua 
visão do homem novo é uma visão individualista (FREIRE, 2005, p. 35). 

Nesta perspectiva, os saberes e fazeres culturais têm espaços e limites precisos, 

bem definidos, ou melhor, dominados na regência do “saber superior”. Conforme o 

autor supracitado, é uma ação antidialógica concomitante à ação opressora que se 

projeta na opressão não só econômica, mas cultural, podendo roubar até mesmo sua 

expressividade. 

Na sequência destas reflexões destacamos um momento na ambientação dos 

Cenários Para Investigação em que o encarregado E-01 se dispôs − mediante a 

manifestação da vontade dos carpinteiros em compreender o processo de fundação − 

a levar os projetos para a mesa a qual estávamos reunidos e explicar o que sabia sobre 

esta importante etapa na construção de um prédio: 

C-02: Ah, tem que colocar as medidas aqui. 
E-01: Você tem que colocar nos quatro lados. Esse projeto é o primeiro a 
sair da obra, o próximo projeto que você precisa é o dos “tubulões”. Você 
marca certinho e vê aqui na legenda. Na legenda você acha a profundidade 
dele de 6 metros, aí você marca no nível 0 os 6 metros para baixo. Depois 
você pega a base de 1,20 m e, em seguida, os “posseiros” vão abrir os 
buracos para os “tubulões” e você volta para o projeto. Um erro é fatal, 
quebra material, funcionário vai embora. Para não perder tempo, você pode 
abrir duas linhas ao mesmo tempo para medir o pilar. Você vai marcar o 
“prumo” do centro. 

Nesse momento, os carpinteiros mantinham os olhos fixos no projeto durante 

a explicação e suas afirmações “a mesma medida daqui tem que ter aqui” (C-07), “aí 

você tira o eixo” (C-01), “no prumo de noventa” (C-11), pareciam mais perguntas 
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exigindo uma confirmação por parte do encarregado para memorizar ou completar o 

entendimento em relação a um determinado detalhe colocado em evidência. Dessa 

forma, compreendemos que não eram apenas dúvidas de quem já fazia, mas dúvidas 

de quem nunca fez! 

Wivian: Então me digam por que o carpinteiro tem tanta dúvida em 
fundação? 
C-04: Eu ainda não sabia disso aqui. 
C-02: É porque é muita coisa. 
Wivian: Vocês não participaram dessa etapa? 
C-02: Participamos, mas é muita coisa. Na fundação é só um que marca e os 
outros vão fazer caixotes. Quem mais locou aqui foi o E-01 e o C-06. 

Sendo assim, realizamos várias intervenções durante as explicações do 

encarregado para que nenhuma informação pudesse passar despercebida. Tendo em 

vista que a lógica do poder dominante está em − limitar ao máximo o acesso a novos 

conhecimentos para não comprometer a sua hegemonia e manter inabalada a sua 

estrutura − entendemos a valorização dos saberes e fazeres dos carpinteiros como 

ponto de partida para contrariar essa lógica mediante a socialização dos mesmos por 

meio de uma ação dialógica em favor da ruptura desta injustiça cognitiva social. Nesse 

sentido, reconhecemos que somos diferentes ao olhar para o mundo, todavia, iguais na 

eterna busca da razão do próprio ser a qual não se faz isoladamente e sim na 

comunicação entre os homens (figura 124).  

 

 

 

 

Figura 124: Diálogo sobre fundação. 
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Como ressalta Freire (2005), o mundo humano é histórico, se faz para o 

“saber fechado em si”, mero suporte. Nesta perspectiva, são as vivências nas diversas 

situações do mundo, o pensar e a linguagem de um povo que constituem 

dialeticamente e na sua historicidade um ser de posições e visões. Por conseguinte, é 

necessário um olhar etnomatemático para compreensão dos indivíduos que 

intercambiam conhecimentos e comportamentos numa rede de comunicação voltada 

para os interesses comuns. Esse olhar não pode desconsiderar as lutas sociais e as 

fortes relações de poder dominante existente num contexto marcado pela exclusão e 

marginalização de saberes e fazeres. 

Compreendemos que começamos a abalar os mecanismos das fortes relações 

de poder existentes no contexto sociocultural dos carpinteiros quando damos ouvidos 

aos seus desejos e aspirações, sentimentos que não possuem espaço na dinâmica do 

poder capitalista. Nesse contexto, dedicamos um dos momentos no processo de 

ambientação dos Cenários Para Investigação à satisfação dos anseios manifestados por 

esses trabalhadores no processo de nivelamento a laser, muitas vezes realizados 

concomitantemente às práticas de carpintaria (figura 125).  

Segundo P-01, “só aqui que carpinteiro não nivela a laje, em outros lugares o 

carpinteiro é quem nivela”, diz o pedreiro responsável pela utilização do nível a laser. 

Sendo assim, o referido pedreiro é convidado para explicar tanto o funcionamento do 

equipamento quanto os procedimentos necessários para alcançar o nível desejado. 

Wivian: Pessoal, olhemos aqui, nós marcamos lá o ponto mais alto da laje, o 
laser regula até mostrar aquela ponta. Agora isso significa o quê? 
P-01: Agora nivelou, aí mostra aqui. 
C-03: E essa ponta? 
P-01: Se ficar desnivelado, ela vai subir ou descer. 
Wivian: Agora a máquina vai passar em todas as fases da obra. Esse 
aparelho faz esse barulho para saber que está ligado. Faz aí só para nós 
termos uma base. 
(P-01 faz o teste no equipamento que sinaliza quando marca 1 metro) 
Wivian: Tem que marcar certinho? 
P-01: Se der muita diferença, debaixo dos pilares fica alto.  
Wivian: Eu observei que você marca os pilares e depois eles continuam 
fechando os “U”. 
P-01: Eu venho com a máquina nivelando, aí se uma dá 10 e a outra dá 9, 
pode saber que lá embaixo está errado. 
Wivian: E qual a diferença dessa fase para aquela que as escoras já estão 
todas marcadas? Porque lá você não marca. 
P-01: lá é a escora da laje, tem que fazer o nivelamento da laje.  
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Wivian: E como você marca? Porque aqui foi 1 metro. 
P-01: é medido, lá dessa medida para cima é 96 centímetros daqui ao canto 
da reta.  

De acordo com o encarregado, a administração do canteiro de obras não 

confia no uso coletivo do nível a laser por ser um aparelho relativamente caro, custa 

em média de R$4.000 a R$5.000. Talvez esse tenha sido um fator determinante na falta 

de proximidade dos carpinteiros com o pedreiro P-01, sendo que esses trabalhadores 

só começaram a trocar ideias, efetivamente, quando todos foram convidados a ficar ao 

redor do equipamento para compreender como deve ser manuseado (figura 125). 

 

 

 

 

Diante deste cenário refletimos sobre a socialização dos carpinteiros como um 

caminho de reconhecimento à pluralidade de saberes capaz de agregar pessoas em 

torno de um objetivo comum. Contudo, os saberes não devem ser colocados num 

patamar de supremacia em relação ao outro, mas traduzir uma troca natural de 

experiências.  

Os homens que não têm humildade ou a perdem, não podem aproximar-se 
do povo. Não podem ser seus companheiros de pronuncia do mundo. Se 
alguém não é capaz de saber-se e sentir-se tão homem quanto os outros, é 
que lhe falta ainda muito que caminhar, para se chegar ao lugar de encontro 
com eles. Neste lugar de encontro, não há ignorantes absolutos, nem sábios 
absolutos: há homens que, em comunhão, buscam saber mais (FREIRE, 
2005, p.93). 

Esse encontro só é possível quando reconhecemos no outro as fragilidades 

semelhantes e intrínsecas ao indivíduo no caminho da sobrevivência e transcendência, 

Figura 125: Pedreiro explica sobre o nivelamento a laser. 
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o qual também não é trilhado sozinho. Dessa forma, entendemos que o olhar 

etnomatemático conduz a mudança de paradigmas em prol de uma sociedade 

inclusiva. De acordo com Monteiro (2004), trata-se da mutação de um paradigma 

universalista para um paradigma ético e solidário que tem como consequência a 

mutação de uma dimensão individualista para uma dimensão social e solidária. 

Nesta perspectiva, o Programa Etnomatemática considera a evolução cultural 

da humanidade no seu sentido mais amplo; busca elucidar as diversas manifestações 

matemáticas que podem ter utilidade limitada ao universo acadêmico, entretanto, 

satisfazem as necessidades essenciais de um determinado grupo social. É o caso dos 

carpinteiros ao confeccionarem formas variadas, fazerem as locações, fundações, 

aprumarem vigas e pilares, enfim, diversas práticas envolvendo conhecimentos 

matemáticos organizados e difundidos pelo grupo e que atendem as suas próprias 

necessidades. 

Embora alguns já saibam os procedimentos da locação de pilares, 

oportunizamos na ambientação dos Cenários Para Investigação um momento para 

socializarem o entendimento dessa prática com todos os presentes. Desse modo, 

construímos uma maquete de madeira e a colocamos em cima de uma placa de isopor 

para simbolizar as delimitações do prédio (figura 126). Os carpinteiros se sentaram em 

volta e com a utilização de linhas, pregos, réguas, canetas e palitos de madeira 

começaram a explicar como o trabalho era realizado. 

Wivian: Por isso que eu confundi, porque colocaram assim, locação de 
pilares (esquadro com trena). Então locação de pilares é aqui embaixo? E 
aqui também faz esquadro com trena? 
C-11: Faz sim.  
Wivian: Eu coloquei aqui uma pergunta, não estou vendo aqui os ajudantes. 
Todos vocês sabem fazer esquadro com trena? 
C-04: Nem todos. 
Wivian: Porque isso acontece? 
C-02: Tem que saber fazer a conta. 
Wivian: Tem que multiplicar? Como funciona isso aí? 
C-08: Você coloca 4 metros aqui e tem 2 linhas cruzando lá, coloca 4 
metros em uma e puxa 8 metros na outra, depois você mede o diâmetro 
daqui até ali para ver quanto dá. 
Wivian: E como você faz essa conta? 
C-08: de cabeça. 
Wivian: E quanto dá? 
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C-08: Tem uma linha aqui e outra ali, coloca 4 metros em uma e puxa 8 
metros na outra, onde você marca é onde você colocou os 4 metros e 
puxou os outros 8 metros. 

Com seu jeito de explicar, o carpinteiro C-08 busca mostrar o que acontece no 

canteiro de obras na hora de fazer a locação dos pilares e que eles chamaram também 

na primeira ambientação do Cenário Para Investigação de “esquadro com trena” 

(figura 127). Isso se deve ao fato de que além da locação dos pilares é necessário, 

também, fazer o esquadro com a utilização da trena. Durante esta conversa, C-08 diz: 

“cada um faz de um jeito. Se fosse eu dividiria a linha no meio”, assim, este carpinteiro 

começa a explicar que gosta de fazer da mesma forma que o encarregado E-01. 

 

      
 

 

Para fazer o esquadro em cada pavimento, ou seja, para identificar o 

posicionamento correto dos pilares em relação ao perímetro do prédio, os carpinteiros 

utilizam uma lógica matemática que no meio acadêmico é conhecida como o Teorema 

de Pitágoras. Nessa perspectiva, o pilar deve estar posicionado corretamente fazendo 

um ângulo de noventa graus em relação aos quatro lados do edifício, para tanto, E-01 

adotou três medidas que formam um triângulo retângulo cujos catetos medem na 

trena 3,10 metros e 4,10 metros, sendo 5,10 metros a hipotenusa. Segundo o 

encarregado, os dez centímetros a mais para cada medida foram considerados porque 

a trena estava desgastada no início da graduação do instrumento. Dessa maneira, 

inicia-se a medição a partir de 10 centímetros na trena, sendo assim, os lados do 

triângulo ficam ao final com 3, 4 e 5 metros.  

Figura 126: Discussões sobre locação de pilares. Figura 127: Fazendo esquadro com a trena. 



155 
 

 
 

 

A verificação de esquadro dos pilares é um trabalho realizado com o 

encarregado e mais dois carpinteiros designados para realizar este trabalho desde o 

início da obra até o último pavimento. Notamos que poderia haver outra dinâmica 

nesse procedimento como, por exemplo, o revezamento com todos os carpinteiros a 

cada pavimento construído. Todavia, entendemos que essa ideia “quebra” a estratégia 

do poder dominante com vistas à compartimentalizar os saberes e promover à minoria 

o conhecimento e a compreensão do processo como um todo.  

Nesse contexto, a experiência de simulação da locação com esquadro na 

ambientação dos Cenários Para Investigação possibilitou que mais carpinteiros 

pudessem ter a oportunidade de conhecer como é realizado o procedimento, além de 

ter total liberdade para perguntar, levantar hipóteses, argumentar. Assim, entendemos 

que ao estabelecer um ambiente de troca de conhecimentos conforme destacado nos 

trechos de conversa acima, a visão em relação a estes saberes deixa de ser estática. São 

situações nas quais um carpinteiro fala, outro concorda enquanto um discorda e o 

outro dá sugestão, enfim, as ideias estão sempre em movimento. Nessa perspectiva, a 

etnomatemática tem um papel crucial na valorização daqueles que estão à margem da 

sociedade, ela possibilita dar voz a quem precisa ser ouvido. 

A abertura que traz junto a si, valoriza o diálogo, o saber ouvir, a crítica, a 
ética, a autonomia, a esperança. Nela não há espaço para visões 
discriminatórias. Deste modo, promove outras histórias para a realidade dos 
excluídos. Histórias que os posicionam enquanto sujeitos, diferentemente 
do que tem constantemente ocorrido (FERREIRA, 2004, p. 159). 

Desse modo, a etnomatemática emerge como um possível caminho para a 

compreensão de outra realidade, se aproximando de vários campos como a 

antropologia, a filosofia, a hermenêutica. Seu olhar conduz a uma postura dialógica 

que rompe com a lógica do poder dominante, valoriza distintos conhecimentos sem 

hierarquizá-los numa ética solidária que flui para a alteridade, para o respeito à 

diferença, para a paz. 

Nesse ambiente de valorização da diversidade de conhecimentos não só 

falamos dos saberes e fazeres dos carpinteiros, como também falamos do Teorema de 

Pitágoras, do conceito de escala muito utilizado nos projetos da construção civil. 

Observamos que, por mais que os conceitos fossem trazidos devagar, sem imposição, 
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esses trabalhadores começaram a ficar inquietos. Até que C-08 perguntou: “vai ter 

prova?” Após informá-los novamente do caráter da pesquisa e pedir a todos que 

ficassem despreocupados, os comentários voltaram a surgir com mais tranquilidade.  

Quando explicávamos sobre a utilização de nós nas cordas pelos egípcios para 

fazer o esquadro e o uso do Teorema de Pitágoras, C-09 diz: “Isso aí é na matemática, 

mas eu fico pensando como eles conseguiam levar aqueles blocos de toneladas para 

construir as pirâmides, como faziam para carregar...” Essa fala evidencia que os 

carpinteiros prestavam atenção na fórmula do Teorema de Pitágoras mais por 

educação. O interesse maior estava em dar sentido à sua realidade, resolver os 

problemas do cotidiano, os quais para eles não se resolvem fazendo c²=a²+b², e de 

fato, é o que faz parte do seu contexto. 

Contudo, estávamos numa relação dialógica horizontal, os conhecimentos 

científicos e culturais estavam ali, dispostos para cada um pensar, julgar o que quiser e 

fazer a sua própria escolha. Sob esta ótica colocamos na mesa os projetos dos 

apartamentos referentes ao prédio que estava sendo construído e começamos a 

conversar sobre a quantidade de apartamentos, as medidas dos cômodos, a quantidade 

de garagens, enfim, informações que, em sua grande maioria, não estavam acessíveis 

aos carpinteiros.  

C-05: Cada pedacinho tem sua medida. 
Wivian: Vocês acham que esse tamanho dá para ser a cozinha? Você tem 
uma cozinha desse tamanho? 
C-06: Minha casa é pequena, se juntar tudo não dá isso aí. 
[...] 
Wivian: Até agora nós temos a cama. Falta o quê? Guarda-roupa? A largura 
do guarda-roupa é na faixa de uns 60 centímetros por quanto de 
comprimento? 
C-05: Pode ser de 1,80. 
Wivian: Então calcula aí. Usem a caneta aí, anotem. 
C-06: Não vai caber ninguém dentro do quarto, porque a cama e guarda-
roupa já vão encher o quarto. 
Wivian: O guarda-roupa vai ser 0,6, anotem aí. Qual o resultado? 
C-01: 2,40 metros. 
Wivian: Você não sabia que tinha dois quartos? 
C-04: Depois de pronto tem que passar longe, senão eles chamam a polícia. 
[...] 
C-07: Eles fazem visando o dinheiro, então quanto menor, mais 
apartamentos eles podem fazer. 
C-05: Por laje são oito apartamentos. 
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Wivian: O carpinteiro não tem acesso a informações importantes. Se alguém 
entra aqui e pergunta quantos quartos tem por apartamento, vocês não 
sabem dizer? 
C-04: Não, não sabemos. Estamos sabendo agora. 

Nesse sentido, observamos várias contradições que são regidas pelo poder 

dominante, o qual se edifica na lógica de manter o subordinado sempre no mesmo 

lugar, sem informação, sem condições, sempre à margem. O carpinteiro que consegue 

deixar pronta toda a estrutura de um pavimento não pode ir ao prédio ao lado, já 

construído, para ver como ficaram os apartamentos depois de pronto. Segundo C-02, 

“eles falam que a gente não pode entrar lá porque pode sujar a cerâmica”, e para C-08 

é perigoso até passar na rua e admirar o prédio depois de pronto, pois se corre o risco 

de ser interpretado como um sujeito mal intencionado. Dessa forma, não pode olhar, 

não pode pisar, entretanto, pode construir, conforme E-01 destaca no trecho abaixo: 

Wivian: Até coloquei uma pergunta aqui, quer ver? Você acha que o 
carpinteiro teria condições de comprar um apartamento aqui? (risos) 
E-01: “Rapaz”, até hoje nunca vi não, Acho que seria muito difícil, acho que 
nem o crédito dele seria aprovado. No dia de hoje não daria não, pode ser 
que mais pra frente dê. (risos) 
Wivian: O salário é a conta né? 
E-01: Nos dias de hoje, não dá não. 
Wivian: O salário está melhorando, você acha? 
E-01: Dá pra viver, mas pra comprar um apartamento não. 
Wivian: E o que você acha disso? Você acha certo isso? O que você pensa 
disso? 
E-01: Eu penso que a vida é assim mesmo, tudo igual né, bom seria se a 
gente pudesse comprar né. Mas não pode, tem que acostumar desse jeito 
mesmo. 
Wivian: Mas pode construir? 
E-01: Construir pode né, e muito. 
Wivian: E comprar não? 
E-01: Não, comprar não. 
Wivian: Então, eu não acho muito legal isso não. 
E-01: Não é muito não, bom seria se a gente pudesse construir e comprar 
né? 

Podemos compreender nas falas supramencionadas em uma comunicação 

aberta a posicionamentos contrários ou a favor, a forma sutil e explícita da presença 

ideológica do poder dominante para atender seus interesses e manter sua hegemonia. 

Nesta perspectiva, as discussões em relação aos tamanhos dos apartamentos e seus 

cômodos conduziram a uma reflexão sobre os espaços cada vez menores sendo 

vendidos a preços cada vez maiores no sentido de atender a lógica capitalista do setor 

imobiliário. O valor dos imóveis não se reflete nas áreas construídas e tampouco 
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proporcionam a melhoria das condições de trabalho dos carpinteiros e a aquisição dos 

apartamentos que eles mesmos construíram. Além do carpinteiro não poder comprar 

o apartamento, o mesmo também não tem acesso a todas as informações relativas ao 

próprio contexto de trabalho e fica, portanto, à margem desta realidade social. 

Esse não é um fato que retrata apenas a exclusão social e a opressão de alguns 

carpinteiros, mas é um cenário que afeta a dignidade e a sobrevivência de vários 

indivíduos da nossa sociedade. Nesse sentido, a valorização e o respeito aos diversos 

saberes tornam-se o advento necessário à ruptura de uma estrutura ideológica que 

protege os direitos e as condições sociais, políticas e econômicas de grupos sociais 

mais acessíveis em detrimento à sociedade menos favorecida.  

Sendo assim, abrir os projetos junto aos carpinteiros simbolizou abrir um 

espaço que não existe no cotidiano de suas práticas para ouvir e ser ouvido. Dessa 

forma, as visões de mundo revelaram a comunicação traduzida em contradições e 

descobertas que, por sua vez, desvelaram o diálogo que salientamos com maiores 

detalhes na próxima seção. Subjacente ao diálogo está a luta pela libertação das 

amarras da sociedade que manipulam os sujeitos numa situação opressora, 

invisibilizando o seu poder de construção e (re)construção da própria realidade.  

Nesta perspectiva, Freire (2005) destaca que o ato de amor compromete-se 

com a causa da libertação dos homens e de nenhuma forma pode estar presente nos 

processos de dominação. Pode alguém amar o outro se lhe nega o simples gesto de dar 

água quando tem sede? Pode alguém dialogar considerando-se donos da verdade e do 

saber para quem todos os que estão fora são “nativos inferiores”? Reconhecemos que 

não e pautados em Freire (2005) entendemos que os saberes e fazeres dos carpinteiros, 

tanto na execução de suas práticas no canteiro de obras em contato com outros 

saberes e fazeres quanto na socialização dos mesmos nas ambientações dos Cenários 

Para Investigação, podem se estabelecer num patamar dialógico de valorização e 

respeito à diferença no encontro dos homens mediatizados pelo mundo. 
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5.3 Em meio ao diálogo novos olhares 

 
Em consonância com as reflexões anteriores e sob um olhar etnomatemático 

convém destacarmos o diálogo como um fator imprescindível aos reais propósitos 

desta pesquisa. Neste caso, o enfoque do presente tópico não se limita ao meio 

funcional caracterizado no perfil metodológico da coleta de dados, mas destaca uma 

postura necessariamente propícia e desveladora de histórias e indivíduos na reflexão da 

própria realidade. Assim, compreendemos o diálogo de acordo com Freire (2005) 

como um caminho de significação para os homens na pronúncia do mundo que não se 

esgota na relação emissor-receptor. 

Por isto, o diálogo é uma exigência existencial. E, se ele é o encontro em 
que se solidarizam o refletir e o agir de seus sujeitos endereçados ao mundo 
a ser transformado e humanizado, não pode reduzir-se a um ato de 
depositar ideias de um sujeito no outro, nem tampouco tornar-se simples 
troca de ideias a serem consumidas pelos permutantes (FREIRE, 2005, p. 
91). 

O diálogo torna possível o encontro com a realidade, muitas vezes, mascarada 

pelo poder dominante que impõe aos homens uma situação de alienação na qual seus 

saberes e fazeres não podem ser visibilizados como poder de criação e transformação. 

Concordamos com Freire (2005) quando enfatiza o diálogo no encontro de homens 

que buscam saber mais num processo de comunhão entre os saberes e faz o indivíduo 

sentir-se e saber-se tão homem quanto os outros homens. Diante do exposto, fazemos 

o seguinte questionamento: como o diálogo atrelado a uma perspectiva 

etnomatemática de investigação poderia promover aos carpinteiros a superação de um 

contexto marcado pela invisibilização, exclusão, opressão e dominação? 

Utilizamos as ambientações dos Cenários Para Investigação (SKOVSMOSE, 

2008) e as diversas situações captadas no canteiro de obras para fazermos uma análise 

crítico-reflexiva dos saberes e fazeres dos carpinteiros, como desenvolvem suas 

práticas e teorizam suas ideias, à luz do Programa Etnomatemática. Sob esta ótica o 

conhecimento é encarado de uma forma transdisciplinar e abre espaço para os modos 

diferentes de pensar e agir associados a um determinado contexto sociocultural. De 

acordo com D’Ambrósio (2005), a etnomatemática se encaixa na busca de 
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possibilidades de acesso para o subordinado, excluído e marginalizado tendo como 

vertente mais importante o reconhecimento e o respeito às raízes de um indivíduo. 

Sob este olhar buscamos fomentar nesta pesquisa o diálogo na perspectiva de 

Paulo Freire (2005) por meio da construção de um ambiente favorável ao respeito nas 

relações entre os distintos indivíduos. Os fatos são trabalhados dentro da realidade na 

qual o saber/fazer esteja alinhado a uma perspectiva de interculturalidade com 

possibilidades de ações transformadoras em meio às necessidades de sobrevivência e 

transcendência humanas. Para tanto é necessária a exigência existencial destacada por 

Freire (2005) como forma de pronunciar o mundo e modificá-lo. 

A existência, porque humana, não pode ser muda, silenciosa, nem tampouco 
pode nutrir-se de falsas palavras, mas de palavras verdadeiras, com que os 
homens transformam o mundo. Existir humanamente, é pronunciar o 
mundo, é modificá-lo. O mundo pronunciado, por sua vez, se volta 
problematizado aos sujeitos pronunciantes, a exigir deles novo pronunciar 
(FREIRE, 2005, p. 90). 

Neste encontro de saberes não há lugar para debates sem o porquê de ser e 

cujos objetivos fogem aos significados e convergem na simples troca de ideias que não 

pretendem pronunciar o mundo e nem buscam a verdade, mas há espaço para 

oportunizar a transformação da realidade solidarizada no agir e refletir dos seus 

sujeitos.  

Ressaltamos que assim como nas análises realizadas, os momentos referentes à 

terceira categoria estão inter-relacionados com as reflexões promovidas anteriormente, 

as quais não podem ser consideradas isoladas do contexto. Diante desse fato, 

momentos ímpares de reflexão emergiram das diversas situações vivenciadas junto aos 

carpinteiros conduzindo, efetivamente, a uma substancial compreensão teórica 

concernente ao diálogo. 

Desse modo, apresentamos a seguir a maneira de trabalhar dos carpinteiros na 

fase de colocação de barrotes e escoras na obra. Geralmente, às 10h30min pelo menos 

uma lateral de cada forma de viga está colocada e muitas cruzetas começam a ser 

trazidas do pavimento anterior. Essas cruzetas, juntamente com as escoras fazem a 

parte de sustentação dos painéis das lajes a serem colocados, posteriormente. Alguns 

começam a ser montados e o carpinteiro C-01 mostra a um ajudante como devem ser 

colocadas as cruzetas, então, segura o instrumento de trabalho com firmeza e faz o 
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travamento no quinto furo dentre os vários existentes na cruzeta. Esse trabalho é 

realizado com todas que estão naquele pavimento, mas ainda não é a posição final em 

que devem ficar. 

Quando questionado, C-01 explica: “nós colocamos no quinto furo porque 

fica mais fácil para os que vêm atrás”.  Ao perguntar sobre o que vem atrás, ele 

responde: “são os que vão regular para que a cruzeta fique na altura correta”.  A altura 

de 2,60 metros do piso até a laje acabada é a altura indicada no projeto como correta. 

Assim, se o C-01 faz o travamento no quarto furo – contando de baixo para cima – a 

forma da laje fica mais baixa, já no quinto furo a cruzeta fica na altura mais próxima 

do pé direito. Desse modo, o carpinteiro ressalta que o próximo a ajustar as cruzetas 

para ficar na altura final não terá dificuldades nesta etapa.  Contudo, o diálogo 

estabelecido entre o carpinteiro e o ajudante acontece de maneira rápida, mas não em 

forma de imposição. De uma cruzeta a outra, o carpinteiro vai cedendo espaço para o 

ajudante experimentar com as suas próprias mãos aquilo que ouviu fazendo junto com 

o profissional (figura 128). 

 

 

 

 
Esse diálogo só é possível quando há humildade, pois conforme destaca Freire 

(2005, p. 93), “o diálogo, como encontro dos homens para a tarefa comum de saber 

Figura 128: Ajustamento de cruzeta. 
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agir, se rompe, se seus polos (ou um deles) perdem a humildade”. Neste caso, não 

houve ruptura porque, além da humildade, existe uma grande relação de reciprocidade 

funcionando como “ignição” na organização desse sistema de trabalho, o qual se 

concretiza pela comunicação. Como Freire (2005) ressalta, é por meio da palavra que 

se torna possível pronunciar o mundo e, consequentemente, promover a busca pela 

compreensão dos elementos constitutivos presentes na ação. 

Todavia, observamos também no cotidiano dos carpinteiros os momentos nos 

quais não ocorreu o diálogo. As consequências não são nada boas como, por exemplo, 

a situação já mencionada na seção 5.1 sobre o desentendimento de C-04 e C-06, fato 

que gerou dificuldades na condução da etapa de locação dos pilares porque o pedreiro 

P-01 teve que auxiliar o carpinteiro que não sabia as medidas do projeto. Outro 

exemplo que traduz a repercussão de uma ação antidialógica foi o problema 

ocasionado na construção da escada na fase inicial da obra. O carpinteiro C-10 relatou 

a ineficácia do projeto, mas este não foi ouvido e as implicações desta postura foram 

desastrosas. Nesse sentido, ressaltamos que o não diálogo traz junto a si uma visão 

centralizadora e controladora que mantém a opressão daqueles que não são ouvidos. 

Porém, buscamos neste estudo um olhar descentralizador por meio de uma atitude 

compreensiva perante a realidade de outros contextos sociais valorizando as relações 

interculturais.   

Nesta perspectiva, destacamos o trabalho realizado na construção de escada 

que não é diferente, contudo, a palavra parece ter um momento mais reservado no 

contexto que relatamos a seguir. Enquanto no último andar ocorre uma grande 

movimentação de carrinhos sendo cheios de concreto para a concretagem dos pilares, 

C-10 e seu ajudante continuam fazendo as formas das escadas que dão acesso ao 

próximo pavimento. Quando perguntamos sobre o modo de construir as formas das 

escadas, explica que aprendeu com o próprio pai, também carpinteiro de escada e 

nunca fez um curso para essa profissão. Dessa forma, questionamos: “você segue as 

medidas no projeto e depois só vai repetindo?” Então ele explica: “Não. As medidas 

em projeto são poucas, isso tudo aqui fui eu que calculei”, diz orgulhoso. “Eu sei a 

medida de cada parte dessa escada, está tudo gravado na minha cabeça”. Nesse 
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sentido, perguntei a ele se eu pegar um projeto de escada poderia me explicar como se 

faz os cálculos. Então ele disse: “Até sem projeto mesmo eu posso te explicar”.  

Então, marcamos uma entrevista e com os projetos sobre a mesa C-10 inicia 

sua fala. Muito animado e disposto, salienta a necessidade de estar atento aos detalhes 

sendo, talvez, uma das dificuldades dos outros carpinteiros em lidar com formas para 

escadas. 

C-10: O painel é de 37 centímetros e tem que estar nivelado nesse patamar 
aqui. 
Wivian: É diferente. 
C-10: Esse patamar é menor, no outro o painel ficou bem mais alto. 
Wivian: Por isso que os carpinteiros acham que é difícil. 
C-10: Por isso mesmo, mas na verdade é bem mais fácil. Esse patamar é o 
mesmo que o dessa aqui, o patamar é o mesmo, o que muda é a rampa. 
Wivian: E depois que você corta o painel você apruma? 
C-10: Eu aprumo para ver se está batendo certo com o projeto. Esse corte é 
o mesmo desse aqui, são as mesmas medidas. 
Wivian: Então são basicamente essas medidas. 
C-10: Isso, as pessoas se enrolam nessa montagem aqui, às vezes no projeto 
não tem esses cortes, mas no projeto especifica essa distância aqui. 
Wivian: Dá impressão que está junto. 
C-10: Sim, mas esse aqui fica abaixo desse. 
Wivian: Aí entra a leitura de projeto, não é Alex? 
C-10: Sim, e um pouco da lógica também, porque ele está 17 centímetros 
abaixo. Eles sempre colocam escada 1, 2, 3. Tem que olhar para ver qual é a 
escada. 

Conforme destacado, a confecção de forma para escada exige muita atenção 

aos detalhes que, na maioria das vezes, não constam nos projetos. É necessária uma 

imaginação voltada para as três dimensões do objeto, o qual está interligado aos outros 

elementos estruturais como um todo. O projeto fornece somente os detalhes parciais 

da escada como, por exemplo, a vista de cima ou debaixo da escada e suas laterais 

(figura 129 e 130).   
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Sempre com uma calculadora na mão, o carpinteiro C-10 busca explicar ao seu 

colega de trabalho as informações relatadas acima. Nesse sentido, cabe uma questão 

curiosa: “como deixar claro o que eu vejo se nem sempre o que eu vejo é o que o 

outro vê?” É o momento em que o diálogo desempenha um papel fundamental nesse 

processo, assim como outrora C-10 pode vivenciar com o seu pai. Conforme 

destacado por Freire (2005), devemos estar convencidos de que a visão do mundo se 

dá pelas vivências do indivíduo em diversas situações sempre considerando sua 

historicidade.  

O diálogo, então, se instaura no consentimento de pronunciar verdades no 

encontro de homens que buscam pronunciar o mundo, assim, constitui-se no ato de 

criar e recriar visões e opiniões numa devolução organizada e sistematizada do que 

antes parecia desestruturada. 

Porque é encontro de homens que pronunciam o mundo, não deve ser 
doação do pronunciar de uns a outros. É um ato de criação. Daí que não 
possa ser manhoso instrumento de que lance mão um sujeito para a 
conquista do outro. A conquista implícita no diálogo é a do mundo pelos 
sujeitos dialógicos, não a de um pelo outro. Conquista do mundo para a 
libertação dos homens (FREIRE, 2005, p. 91) 

Entendemos que nesse encontro se estabelece uma relação de confiança que 

proporciona aos sujeitos dialógicos serem cada vez mais companheiros na pronúncia 

do mundo. Se esta confiança falhar, então todas as condições necessárias à existência 

do diálogo ruirão, pois a confiança está intrinsecamente ligada ao testemunho que um 

indivíduo dá aos outros de suas reais e concretas intenções.  

Figura 129: Carpinteiro mostra a escada vista de 

cima. 
Figura 130: Detalhe da vista lateral da escada. 
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O ajudante do carpinteiro de escada C-10 balança a cabeça por várias vezes, 

olha para a escada e olha para as formas repetidas vezes para tentar compreender o 

que lhe era explicado. Por fim, senta-se no chão, pega um cigarro e começa a fumar 

sempre olhando para a escada como se ela pudesse dar uma resposta aos seus 

questionamentos. Por isso mencionamos que a palavra nesse contexto parece ter um 

momento mais reservado. É um momento de relacionar aquilo que foi dito, comparar, 

avaliar, enfim, estruturar as ideias carregadas de significados para mudar o que está a 

sua volta.  

Desse modo, destacamos o Programa Etnomatemática como um caminho 

tecido sob uma visão holística na qual possibilita construir significados, refletir e a 

tomar decisões frente aos problemas do mundo. A presente investigação compartilha 

da busca por novos significados para o homem e para o mundo e enfatiza a 

etnomatemática como um campo de realização de reflexões a respeito da geração, 

organização e difusão do conhecimento (D’AMBRÓSIO, 2013). Para oportunizar 

ainda mais a dialogicidade no contexto sociocultural dos carpinteiros, desenvolvemos 

três ambientações de Cenários Para Investigação sobre temas considerados 

importantes e que foram escolhidos por eles. Nesse momento dialógico novas formas 

de geração, organização e difusão do conhecimento puderam ser evidenciadas segundo 

a leitura de mundo de cada indivíduo. 

Como Freire (2005) ressalta, a existência humana não pode ser muda, 

silenciosa, mas deve nutrir-se de palavras verdadeiras com as quais os homens possam 

transformar o mundo. Para o homem existir, o mundo deve ser pronunciado, 

modificado e problematizado e, em seguida, ser novamente pronunciado.  

A palavra é o ingrediente imprescindível para a pronúncia do mundo e por 

isso se torna mais do que um meio para realizar o diálogo, pois a palavra revela 

elementos constitutivos para que o carpinteiro compreenda a realidade que se trata. 

Para Freire (2005), a palavra é o que nos faz buscar, agir, refletir e implica transformar 

o mundo quando ela é verdadeira; por conseguinte, o ambiente dialógico só pode ser 

caracterizado quando temos algo a dizer: a palavra. 
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Se para falarmos algo e sermos compreendidos é necessária a busca pelo 

diálogo, então para o carpinteiro de escada essa procura deve ser ainda mais intensa, 

haja vista a quantidade de informações que estão e, ao mesmo tempo, não estão no 

projeto por subordinar-se ao próprio cunho investigativo do profissional da 

carpintaria. Diante desta realidade, destacamos alguns momentos em uma ambientação 

dos Cenários Para Investigação na qual C-10 explica como faz para ler o projeto e 

confeccionar as formas da escada do prédio em construção. 

C-10: Não, essa é a parte de cima, depois você vai puxar a trena para baixo e 
descer a medida, aí aumenta 14 centímetros porque é a medida do concreto. 
Depois de fechar em 2.69, você fecha o pilar nessa altura. 
C-11: Isso eu acho fácil, difícil é quando a rampa passa dentro do pilar e 
vira. 
C-10: Para você achar esse corte é fácil, porque depois de fechar o pilar 
nessa altura você acha o patamar, que dará 1.26 que é o começo do primeiro 
degrau. 
C-11: A rampa vai aqui embaixo? 
C-10: A rampa vai aqui nesse primeiro degrau.  
Wivian: Tinha que mostrar algum corte. 

Pelos relatos dos carpinteiros durante a explicação de C-10 observamos que há 

curiosidade destes trabalhadores em compreender como é fabricada a forma de escada, 

porém, não esboçam interesse em trabalhar nesse âmbito. Segundo estes profissionais, 

existem poucos carpinteiros de escada no mercado de trabalho e a grande maioria 

justifica esse fato pela dificuldade em abstrair as informações contidas no projeto. 

Quando fizemos uma provocação sobre o processo construtivo não ser um “bicho de 

sete cabeças”, o carpinteiro C-03 diz: “você fala na teoria porque quando você vai 

fazer é diferente, é bem mais complicado tirar do papel e jogar na prática”. Nesse 

sentido, C-10 explica que fazer escada “dá mais trabalho. No projeto você olha e só 

imagina mais ou menos”. Assim, muitas são as justificativas apontadas pelos 

carpinteiros, mas ao final dessa reunião um detalhe importante foi revelado: 

Aprendendo a ler o projeto de forma, você aprende a fazer a escada porque 
você saberá o nível, o patamar. A rampa é só você riscar ela e colocar os 
doze centímetros. Depois de riscar fica mais fácil porque você puxa a 
medida até o tamanho do patamar (C-10, Cenário Para Investigação 03). 

O trecho acima sugere aos carpinteiros a necessidade de aprender a ler um 

projeto de forma para que possam, então, aprender a fazer a forma de escada. No 

entanto, o reduzido acesso aos projetos de formas se transforma numa barreira para 
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compreender a totalidade do processo construtivo, conforme já refletimos 

anteriormente. As dificuldades ressaltadas durante o diálogo estabelecido remetem 

novamente a relação dicotômica entre a teoria e a prática, mas começam a perder o 

realce quando o momento oportuniza o que antes era velado. 

O respeito e o reconhecimento da importância do trabalho de cada membro 

daquela equipe foram salutares para proporcionar esse momento de dúvidas, críticas, 

questionamentos, constatações. De acordo com Freire (2005, p. 93), “como posso 

dialogar, se me fecho à contribuição dos outros, que jamais reconheço, e até me sinto 

ofendido com ela?” Compartilhamos com Freire (2005) que o diálogo se torna 

possível na medida em que os homens acreditam ser capazes de fazer e refazer, de 

criar e recriar. É a fé nos homens assumindo um patamar de prioridade na constituição 

do homem dialógico que, ao ser crítico, não ignora o fato do poder de criar, de fazer e 

transformar ser prejudicado numa situação de alienação. 

E envolvidos nesta esfera dialógica de conhecimentos compartilhados, C-10 

dava a sua contribuição enquanto os demais carpinteiros não poupavam comentários: 

“a minha dúvida é sobre a projeção da forma da escada, porque o fundo dela é fácil, 

mas o projeto não mostra” (C-02), “todas as suas escadas você fez no piso debaixo?” 

(C-04), “é para somar ou diminuir?” (C-01), “eu gostaria de saber qual o grau de 

declive e aclive dela” (C-06). A dinâmica cultural presente neste movimento de busca 

por respostas sinaliza a tomada de consciência de sua ação no mundo que não está 

desvinculado das finalidades a qual se propõe. Assim, o indivíduo nas suas relações 

com o mundo e com os outros em busca de si, ao agir com sua presença criadora 

transforma o mundo, não apenas vivenciando suas ações, mas assumindo a peculiar 

existência que, sobretudo, é histórica. 
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 6. Dos diversos olhares às novas perspectivas 
 

Observar o dia a dia na construção de um prédio para compreender o que os 

carpinteiros sabem e fazem configurou-se na possibilidade de não só investigar esses 

ricos momentos, mas reconhecer e valorizar as diferentes formas de lidar com 

conhecimentos que, apesar de não serem legitimados academicamente, produzem 

resultados fantásticos na engenharia. O esquadro de um prédio, por exemplo, com 

margem de erro entre 1 e 2 mm traduzem a arte de um saber-fazer que não se aprende 

nas universidades, mas é construído e lapidado ao longo dos anos.  

Compreender as relações que estão presentes no cotidiano dos carpinteiros e 

analisar como elas regem o desenvolvimento da estrutura organizacional desta 

profissão representou inicialmente um desafio que se transformou mais tarde no cerne 

de motivação da pesquisa. Os dados coletados mostraram as possibilidades de um 

ambiente dialógico no qual diferentes olhares fluem para uma perspectiva de 

valorização e respeito mútuos. 

O processo de ambientação dos Cenários Para Investigação, assim como 

todos os instrumentos de coleta de dados, desempenharam um papel crucial na 

construção de um caminho para o diálogo com os conhecimentos de carpintaria. As 

situações reais no cotidiano dos carpinteiros puderam ser exploradas e com riqueza de 

informações proporcionaram olhar, entender e refletir sobre a pluralidade de 

conhecimentos advindos das trocas com o outro. Nesse contexto, a liberdade na 

exposição de ideias abriu espaço para as distintas maneiras de ver e compreender o 

mundo. 

O referido processo de ambientação levou a nós, pesquisadores, um caminhar 

junto sem saber se há ou não pedras nessa trajetória. A única certeza era a de construir 

junto com o outro sem ensinar modelos e fazer determinações porque todos têm vez, 

voz e podem compartilhar seus conhecimentos uns com os outros. Sendo assim, os 

referenciais teóricos utilizados nesta pesquisa nos auxiliaram a compreender a 

relevância de proporcionar um ambiente dialógico no desenvolvimento da 

investigação proposta. 
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Segundo uma perspectiva etnomatemática que exige uma nova postura em 

relação aos distintos saberes, a segurança de nossas ideias são dispensadas e o 

rompimento de paradigmas é o ponto de partida para o encontro com o diferente. 

Nesse sentido, observamos os carpinteiros imersos na sua realidade natural, social e 

em permanente interação com o seu ambiente sociocultural numa espécie de fusão de 

comportamento e conhecimento. Na pulsante necessidade de sobrevivência de cada 

indivíduo foram tecidas as características da própria identidade que desvelaram o saber 

diferenciado no movimento de transcendência (D’AMBRÓSIO, FERREIRA, 2005). 

No processo de construção dessa identidade que ocorre em permanente 

interação com o meio, as diferentes ações e explicações acerca dos acontecimentos 

engendram as transformações sociais em consonância aos valores culturais 

estabelecidos pelo próprio grupo. Nesse contexto, a divergência de opiniões que 

culminou na separação de uma das equipes de carpinteiros, as quais faziam a locação 

dos pilares, representou as informações da realidade sendo percebidas diferentemente 

por cada indivíduo como resultado de comportamentos e conhecimentos diferentes. 

Diante desse fato, conduzir um olhar etnomatemático para o “fazer juntos” e 

o “aprender com o outro” dos carpinteiros foi basilar na construção de um espaço que 

não promova visões discriminatórias, mas a crítica, a autonomia, o respeito ao que 

advém de outra realidade. Conforme destaca D’Ambrósio (2005), a etnomatemática 

proporciona, a partir do reconhecimento e do respeito às raízes de cada indivíduo as 

possibilidades de acesso para o subordinado e excluído. É uma postura que rompe 

com a lógica do poder dominante, valoriza os distintos saberes e fazeres sem 

hierarquizá-los sob uma ética solidária que flui para a esperança, a alteridade, a paz. 

Contudo, promover um ambiente dialógico pautado na perspectiva 

etnomatemática não constituiu uma tarefa fácil a ser realizada no campo de pesquisa, 

haja vista a hierarquia pré-determinada no acesso ao canteiro de obras. O processo de 

adaptação com os sujeitos pesquisados − porque não sabíamos o que teríamos pela 

frente e como lidaríamos com o surgimento do “novo” − pode ser comparado ao 

sentimento de angústia revelado por C-04 quando começou a trabalhar com 

carpintaria: “[...] a adrenalina subia muito, então pra mim era bem complicado, né? Aí 
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num determinado tempo que você já está na área, você vai perdendo o medo, você vai 

aprendendo a ter mais confiança em si mesmo”. De fato, os vários momentos de 

superação no dia a dia dos carpinteiros formaram o combustível necessário que nos 

motivou a olhar mais de perto com as lentes da etnomatemática seus saberes e fazeres. 

E em consonância a este olhar tecemos nossas análises pelo viés da ecologia 

de saberes que não considera a ignorância um estado original ou um ponto de partida, 

mas que pode ser um ponto de chegada (SANTOS, 2010). Nos diálogos estabelecidos 

entre os carpinteiros para solucionar determinado problema observamos um 

movimento de aprendizagem recíproca no qual eles mesmos decidiam quais os 

conhecimentos deveriam permanecer e serem aprimorados. Dessa forma, a ecologia 

de saberes não compromete a autonomia dos sujeitos, mas conduz ao reconhecimento 

da diversidade de saberes e fazeres num contexto arraigado de novas possibilidades. 

Ao refletirmos sobre a realidade dos carpinteiros – como, por exemplo, a falta 

de acesso às informações do processo construtivo de um prédio como um todo e as 

limitações do seu poder aquisitivo para comprar um apartamento construído por suas 

próprias mãos – visualizamos o referido cenário como o ‘outro lado da linha’ 

produzido como inexistente para a sociedade. Buscamos eliminar essas linhas radicais 

que invisibilizam os saberes e fazeres dos carpinteiros por meio de um pensamento 

pós-abissal que é o marco inicial da ecologia de saberes. Nessa perspectiva, 

procuramos dar voz aos profissionais de carpintaria numa relação dialógica na qual 

seja possível “um aprender com o Sul usando uma epistemologia do Sul (SANTOS, 

2010, p. 53)”. 

Sob esta ótica promovemos a ambientação necessária para que houvesse um 

canal de abertura propício à troca de ideias, análises e reflexões pertinentes ao 

contexto social dos carpinteiros. Desse modo, quando esses trabalhadores explicavam 

a forma de representar uma mão francesa e um barrote ou justificavam o fato de não 

compreenderem o processo construtivo da escada, observamos neste cenário a 

possibilidade de novas perspectivas.  Trata-se de um espaço no qual as informações 

são interpretadas sob diferentes olhares, mas não são consideradas isoladamente. 
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As situações apresentadas nesta pesquisa serviram para ratificar ainda mais que 

o conhecimento pode assumir diferentes formas e o uso de uma em detrimento à 

outra não pode configurar-se no processo de validação no qual suprime um 

determinado grupo social e com ele as suas possibilidades. O alinhamento de viga, por 

exemplo, envolve conhecimentos que os carpinteiros não interpretam pela leitura de 

um projeto, são atitudes que necessitam de um olhar atento, cuidadoso e detalhista 

para as estruturas do prédio. São saberes e fazeres de carpintaria que assumem novos 

formatos ao longo dos anos e passam de pai para filho, de obra para obra. 

Nesse contexto de valorização e reconhecimento aos diferentes grupos 

socioculturais apresentamos nossas análises crítico-reflexivas que abordam os diversos 

olhares dos carpinteiros diante de uma realidade marcada pelos mecanismos de 

marginalização e exclusão social. As potencialidades presentes nas práticas de 

carpintaria são apropriadas pelo poder capitalista em favor da manutenção e 

estruturação dessa lógica de dominação social, política, cultural e econômica. Dessa 

forma, compreendemos que não bastava proporcionar um ambiente dialógico 

considerando apenas o background dos carpinteiros, mas era necessário que as ações 

dos carpinteiros fossem conectadas ao foreground deles. 

Para tanto era preciso dar ouvidos ao que esses trabalhadores pensavam sobre 

a própria realidade, o que incluía entre outras a expectativa de aprender a etapa de 

fundação de um prédio; entender como é realizada a leitura de um projeto e como se 

faz uma escada; além da liberdade de expor as dificuldades quanto às necessidades 

mais básicas de um indivíduo. Enfim, compreendemos as ações de uma pessoa 

quando sabemos quais são as intencionalidades presentes em suas atitudes 

(SKOVSMOSE, 2004). Dessa forma, oportunizamos aos carpinteiros questionarem a 

sua realidade e compartilharem com o outro o que pensam revelando suas vontades e 

angústias. 

Esses sentimentos que afloraram nos carpinteiros em consonância com as 

diversas situações observadas no canteiro de obras foram salutares para as análises 

crítico-reflexivas acerca da valorização dos saberes e fazeres de carpintaria em meio à 

opressão do poder dominante. Entendemos, por exemplo, que o trabalho de 
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verificação de esquadro sendo designado apenas para o encarregado e dois carpinteiros 

corresponde a um processo de manipulação do conhecimento que, além de chegar 

fragmentado à equipe de carpinteiros, não é igualmente acessível aos demais 

profissionais.  

Não se trata de uma ordem explícita aos grupos menos favorecidos para que 

se contentem com as “migalhas” de conhecimentos considerados mais relevantes na 

sociedade. São contextos que traduzem o nível global de injustiça cognitiva na qual 

Santos (2010) sugere a ecologia de saberes como forma de minimizar a diferença 

epistemológica, uma vez que os limites e possibilidades de cada saber são conhecidos 

na comparação com outros saberes. Sendo assim, buscamos utilizar essa lógica no 

campo de investigação proporcionando momentos de diálogo entre os carpinteiros de 

modo que os seus conhecimentos fossem compartilhados entre si sob uma ótica de 

valorização e não de exclusão. 

Nesta perspectiva, elucidamos os saberes e fazeres que nas análises são 

representados pelo “fazer juntos” e o “aprender com o outro” num processo pelo qual 

os carpinteiros desenvolvem suas práticas e novas experiências podem ou não serem 

incorporadas às anteriores. Visualizamos a dinâmica desse movimento quando os 

carpinteiros faziam o gabarito dos pilares, pois situações inesperadas favoreciam o 

surgimento de novas ideias a serem testadas e compartilhadas no desenvolvimento de 

suas ações.  

Contudo, ao observarmos as repetidas vezes em que os carpinteiros retiravam 

a madeira pregada para fazer novamente o gabarito dos pilares – porque não 

conseguiam interpretar as medidas contidas no projeto – entendemos que as 

dificuldades apresentadas por esses trabalhadores estavam relacionadas ao acesso 

limitado aos projetos no canteiro de obras. Em meio a essa constatação aliada ao 

pedido dos carpinteiros em abordar o tema Leitura e Compreensão de Projetos nas 

ambientações dos Cenários Para Investigação, buscamos minimizar as relações de 

poder por meio do diálogo. 

Ao promover um ambiente de aprendizagem pautado na realidade 

sociocultural dos carpinteiros, proporcionamos a eles conhecerem não só um 
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procedimento específico na construção civil, mas a obra como um todo. Neste espaço, 

os profissionais perguntavam, concordavam, discordavam, davam sugestões, enfim, as 

ideias estavam sempre em movimento e a visão em relação aos saberes e fazeres não 

era estática. Sob esta ótica etnomatemática buscamos valorizar os conhecimentos 

heterogêneos sem subjugá-los ou hierarquizá-los. 

A abertura dos projetos perante os carpinteiros significou a possibilidade de 

um diálogo com aquilo que para eles era o diferente. Nesses momentos as visões de 

mundo desvelaram os mecanismos das fortes relações de poder que oprime e 

manipula os sujeitos na construção da sua realidade.  As falas dos carpinteiros nas 

discussões sobre os tamanhos dos apartamentos evidenciaram a ideologia capitalista 

presente na lógica do mercado imobiliário no qual os apartamentos estão cada vez 

menores e sendo vendidos a preços cada vez maiores. 

Nessa perspectiva, o carpinteiro pode construir dezenas de apartamentos, mas 

não possui crédito suficiente para comprá-los. Aliado a esse fato, observamos o acesso 

restrito a determinadas informações no âmbito de sua prática profissional, o que 

reforça ainda mais o processo de exclusão social. Diante desse panorama entendemos 

o contexto dos carpinteiros como um recorte da realidade brasileira, em que poucos 

conseguem chegar ao topo da pirâmide social e muitos se localizam na base. Em meio 

ao cenário de baixos salários e desemprego está a luta pela dignidade e a sobrevivência 

de vários indivíduos da nossa sociedade. Nesse sentido, a valorização e o respeito aos 

distintos saberes representa o ponto de partida para o rompimento de uma estrutura 

ideológica opressora e excludente.  

Nesta dinâmica do poder capitalista não existe um canal de abertura para os 

anseios manifestos pelos carpinteiros em entender, por exemplo, o nivelamento a laser 

que é um procedimento realizado concomitantemente às práticas de carpintaria. As 

contradições advindas da opressão dominante no contexto sociocultural dos 

carpinteiros ratificam o fundamento em manter o subordinado sem condições e 

sempre à margem da sociedade como uma maneira segura de não abalar a sua 

estrutura. Contrariando a situação de alienação imposta aos indivíduos como forma de 

invisibilizar os seus saberes e fazeres, difundimos nosso olhar crítico-reflexivo sob as 
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lentes da etnomatemática que relembra aos homens o seu poder de criação e 

transformação da realidade.  

Nesta perspectiva, compartilhamos com Freire (2005) no que tange ao diálogo 

como o encontro de homens que pronunciam o mundo. Compreendemos que nesse 

encontro é possível dar início ao processo de superação de um contexto marcado pela 

invisibilização, exclusão, opressão e dominação. Por meio de uma relação recíproca, o 

respeito e o reconhecimento da importância do trabalho de cada carpinteiro foram 

salutares para proporcionar de forma tranquila nas ambientações um espaço de 

dúvidas, críticas, questionamentos e constatações. Envolvidos nesta esfera dialógica de 

conhecimentos compartilhados, foram muitas as investigações e os comentários que 

fizeram os carpinteiros pararem para refletir, inferir, concordar e discordar. 

Por conseguinte, observamos nessa dinâmica cultural um movimento de busca 

por respostas que representam uma tomada de consciência das suas ações no mundo. 

Trata-se das relações do mundo com esses indivíduos e também com os outros que 

desvelam a busca de si mesmo em suas ações na pronúncia do mundo. Destarte, em 

meio aos diversos olhares destacados ao longo do desenvolvimento deste estudo 

emergiram novas perspectivas que fluem para um patamar de compreensão de outra 

realidade sob um olhar crítico, permeado de imparcialidade, o qual pode se destinar a 

escrever uma outra história às pessoas marcadas pela exclusão e a marginalização. 
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8. Glossário 
 

Armação ou armadura: estrutura de aço confeccionada conforme projeto. Exemplo: 

armação de pilar, armação de viga, armação de laje, armação de escada. 

Concretagem: preenchimento de concreto em formas diversas por meio de 

bombeamento e adensamento. 

Descimbramento: retirada dos elementos portantes da forma. 

Elementos portantes: são as partes principais de sustentação da forma. 

Forma: peça de madeira confeccionada conforme projeto e que tem o formato de 

elementos estruturais, tais como: viga, pilar, laje, escada. 

Desforma: retiradade formas dos elementos estruturais. 

Madeirite: peça de madeira resinada ou plastificada de dimensões e espessuras 

variadas, sendo a de 2100 x 2200 x 12 mm a mais utilizada em obras de construção 

civil. 

Mosquito: peça de madeira utilizada para auxiliar na fixação de formas de pilares. 

Óleo desmoldante: lubrificante utilizado para facilitar a retirada das formas após o 

endurecimento do concreto dentro das mesmas. 

Pontalete ou sarrafo: peça de madeira 2,50 cm x 10 cm e de comprimento variável. 

Prancheiro: pessoa responsável pelo elevador da obra na condução de pessoas e 

materiais de construção. 
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9. Apêndice A 
 

 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

MESTRADO EMEDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E MATEMÁTICA 
 

 

 

 

QUESTIONÁRIO 

 

Público alvo: profissionais de carpintaria da construção civil. 
 
Objetivo: elucidar o perfil sociocultural dos carpinteiros. 
 
 
Nome:_____________________________________________________________ 
Data de nascimento:_________________________________________________ 
Cidade onde nasceu:_________________________________________________ 
Sexo: (  )Masculino   (  )Feminino 
 
1. Você já frequentou a escola? 
 
(  )Não. A vida sempre foi a minha escola.  

(  )Sim. O ensino fundamental incompleto. 

(  )Sim. O ensino fundamental completo.   

(  )Sim. O ensino médio incompleto. 

(  )Sim. O ensino médio completo. 

 
2. Você trabalha como carpinteiro há quanto tempo? 
 
(  )Há mais de 10 anos.   (  )De 5 à 10 anos. 
(  )De 3 à 5 anos.  (  )De 1 à 3 anos. (  )Há poucos meses. 
 
3. Quais os motivos que te levaram a trabalhar com carpintaria? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
4. Em quais cidades já trabalhou como carpinteiro? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
5. De que maneira você aprendeu o trabalho de carpinteiro? 
 
(  )Aprendi observando e trabalhando junto com um carpinteiro. 
(  )Aprendi em um curso de carpintaria. 
(  )Outra:___________________________________________________________ 
 
6. Você utiliza na sua profissão o que aprendeu na escola?  
 
(  )Sim          (  )Não         (  )Nunca usei pra nada na vida.  (  ) O carpinteiro não 
necessita dos conhecimentos da escola para fazer o seu trabalho. 
 
7. Na sua opinião, qual a matéria da escola tem mais a ver com o trabalho de 

carpinteiro? Por quê? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
8. Em qual serviço de carpintaria você consegue identificar os saberes aprendidos na 

escola? Por quê? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
9. Em qual serviço de carpintaria você consegue identificar os saberes aprendidos na 

vivência do seu dia a dia? Por quê? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
10. O que é necessário para um carpinteiro se tornar um encarregado de carpinteiros? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
11. Você acha necessária a realização de cursos para a melhoria do serviço do 

carpinteiro? 
 
(  )Sim          (  )Talvez         (  ) Não. O carpinteiro já possui todo o conhecimento 
necessário para fazer bem o seu trabalho. 
 
Obrigada pela colaboração! 



181 
 

 
 

 

10. Apêndice B 
 

 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

MESTRADO EMEDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E MATEMÁTICA 
 

 

 

 

ROTEIRO PARA ENTREVISTA 

 

 

Público alvo: profissionais de carpintaria da construção civil. 
 
Objetivo: elucidar os saberes e fazeres de carpinteiros no canteiro de obras. 
 
 
1. Informar o entrevistado do tema e dos objetivos da pesquisa. 

 
2. Solicitar a colaboração do entrevistado explicando a sua contribuição para a 

viabilidade do estudo. 
 

3. Garantir a confidencialidade das informações prestadas. 
 

4. Pedir autorização para que a entrevista seja gravada. 
 

5. Assegurar a destruição das gravações após as transcrições dos dados. 
 

6. Informar ao entrevistado que os resultados da investigação ser-lhe-ão 
apresentados. 
 

7. Possibilitar no momento da entrevista um ambiente de confiança e abertura. 
 

8. Solicitar ao entrevistado que apresente seus dados pessoais e profissionais (idade, 
formação escolar, formação profissional, percurso profissional, entre outros). 
 

9. Solicitar ao entrevistado que explique as razões pela escolha da profissão. 
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10. Questionar se as aprendizagens escolares foram importantes para o 
desenvolvimento profissional. 
 

11. Questionar se considera importantes os conhecimentos matemáticos adquiridos na 
escola. 
 

12. Questionar ao entrevistado se existe relação entre a matemática escolar e a 
matemática utilizada no desenvolvimento profissional. 
 

13. Solicitar ao entrevistado que explique a influência dos conhecimentos adquiridos 
na vivência e, posteriormente, sendo utilizados na vida profissional. 
 

14. Questionar sobre quais os serviços o entrevistado utiliza os conhecimentos 
matemáticos. 
 

15. Solicitar ao entrevistado que destaque as dificuldades (caso haja) em resolver 
problemas com cálculos matemáticos. 
 

16. Questionar se os conhecimentos matemáticos influenciam em suas decisões 
profissionais. 
 

17. Solicitar ao entrevistado que apresente os instrumentos para resoluções 
matemáticas na prática profissional. 
 

18. Questionar se existe alguma estratégia desenvolvida pelo entrevistado na resolução 
de problemas no âmbito profissional.   
 

19. Conceder tempo ao entrevistado para que possa acrescentar informações 
pertinentes. 
 

20. Agradecer pela gentileza em conceder a entrevista. 
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11. Apêndice C 
 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

MESTRADO EMEDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E MATEMÁTICA 
 

 

 

ROTEIRO PARA GRUPO FOCAL 

 

Público alvo: profissionais de carpintaria da construção civil. 
 
Objetivo: percerber e compreender as experiências e crenças dos participantes do grupo 
de carpinteiros. 
 
 
1. O que você aprendeu no período em que trabalhou como ajudante de 

carpinteiro?Qual o serviço foi mais desafiante? 

2. Para ser um carpinteiro é necessário saber ler/entender um projeto? 

3. Qual é a informação fundamental na fase de locação dos pilares? 

4. Na sua opinião é importante saber a altura de um pilar para fazer os “us”? 

5. Quantos barrotes são necessários na confecção de uma forma de laje? Como é feito o 
espaçamento entre eles? 

6. Existe alguma relação entre o tamanho das vigas e lajes e a quantidade de escoras 
utilizadas em suas formas? 

7. Quando a forma de uma viga externa está “torta”, o problema está relacionado a qual 
tipo de serviço? Como resolvê-lo? 

8. E para o caso de ocorrer desalinhamento nas vigas internas? O que você faria para 
solucionar este problema? 

9. Em sua opinião qual é o papel da mão francesa? 

10. Quando é necessário reposicionar uma mão francesa? 

11. Como se sabe onde colocar as reescoras que deverão ficar 21 dias sem ser retiradas? 
De que maneira é feita essa marcação? 

12. Você saberia dizer qual é a função do nível a laser ? O que você faria se um dia ele não 
funcionasse? 

13. De todas as questões que vimos o que mais você acha importante ressaltar? 
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12. Apêndice D 
 

 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E MATEMÁTICA 
 

 

 
 

ROTEIRO PARA CENÁRIO DE INVESTIGAÇÃO 

 
 
Cenário para Investigação 01 
Data: 30/11/2013. 
Tempo de duração: 4 horas e 20 minutos. 
 
1. Apresentação (30 minutos). 

 Dar boas vindas; 

 Agradecimentos; 

 Apresentação dos pesquisadores da investigação e dos participantes; 

 Expor os objetivos da pesquisa; 

 Garantir a confidencialidade de todos os participantes; 

 Reforçar a importância da participação de todos em todos os momentos da 
pesquisa; 

 Apresentar novamente o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 
e o questionário. 
 

2. Introdução (30 minutos). 

 Falar sobre o desenvolvimento do grupo focal; 

 Ressaltar que não é avaliação; 

 Destacar que não existem respostas certas ou erradas; 

 Informar que será servido um lanche ao final; 

 Iniciar a autoapresentação dos participantes. 
 
3. Dinamização (20 minutos). 

Atividade: desafio da garrafa. 
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Tema central: trabalho em equipe. 
 
Elementos abordados: cooperação; planejamento; liderança; criatividade; sinergia. 
 
Material: 1 rolo de barbante; 1 garrafa; uma caneta; 1 tesoura. 
 
Número de participantes: 11 pessoas. 
 
Objetivo: propiciar ao grupo a oportunidade de resolver um desafio em equipe. 
 
Disposição do grupo: em círculo e em pé. Ambiente que permite a livre 
movimentação do círculo de pessoas. 
 
 
Desenvolvimento: o instrutor corta alguns pedaços de barbante, de tamanhos 
diferentes, amarrando uma das pontas de cada barbante a uma única caneta. Após isso, 
solicita os voluntários para participar do exercício. Os participantes se posicionam ao 
redor de uma garrafa que é colocada no centro da sala. O instrutor orienta os 
participantes a amarrarem ao redor da cintura uma ponta de um dos barbantes atados 
à caneta, ficando a amarração às costas dos mesmos. Os participantes, virados de 
costas para o centro da sala (e consequentemente para a garrafa), recebem a tarefa de 
juntos encaixarem a caneta na boca da garrafa. O exercício pode ser feito de forma 
livre (podem olhar e conversar entre si), através de “dicas” dadas pelos demais colegas 
que estão observando (os participantes não podem olhar) ou comunicando-se através 
de sinais (mímica). 
 
Discussão: esse exercício nos dá uma mensagem muito significativa que tem a ver 
com a própria situação de grupo. Quando estamos em grupo, às vezes, as coisas não se 
encaixam perfeitamente, às vezes somos pressionados, às vezes a situação pode virar 
um sufoco, pode parecer que seja complicado, que não tenha saída. Mas esta dinâmica 
diz o seguinte: se a gente está em boa compania, se conseguimos o auxílio das pessoas 
que estão em nossa volta, se a gente tem paciência, se a gente não fica parado, mas 
principalmente se a gente tem a humildade de se abaixar um pouquinho, mudar de 
posição, nós conseguimos encontrar uma saída e encaixar as coisas no lugar certo. 
 
 
4 - Grupo Focal(120 minutos). 
 
A técnica de grupo focal compreende as seguintes etapas: 
 

 Organização da equipe: os membros da equipe são compostos por um 
observador e um moderador, os quais possuem substancial conhecimento do 
tópico em discussão. 
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 Duração do evento: aproximadamente 2 horas e será realizada em um ambiente 
de relativo grau de privacidade. A sala será equipada com recursos para 
gravação da discussão, sendo que este fato será comunicado aos participantes, 
assegurando-lhes anonimato e uso exclusivo das gravações para as finalidades 
da pesquisa. Os participantes são informados da existência de observadores da 
discussão.  
 

 Roteiro para discussão: é realizado um esboço que cobre os tópicos a serem 
discutidos. São poucos itens que permitem a flexibilidade para dar 
prosseguimento a temas não previstos, porém relevantes. As primeiras questões 
discutidas são de caráter geral e abordagem fácil, para permitir a participação 
imediata de todos. São realizadas perguntas diretas que podem ser facilmente 
codificadas e analisadas e, em seguida, questões mais específicas e de caráter 
mais analítico. O objetivo é obter o envolvimento e fluidez na conversação, 
dessa forma, utiliza-se um roteiro pelo qual aumenta a abrangência dos dados e 
torna a coleta de dados mais eficiente por meio de uma matriz contendo os 
tópicos sobre as áreas em que se quer conhecer. 

 

 Condução das questões: em geral os participantes não sabem o que vai ocorrer, 
assim, o moderador explica a finalidade e o formato da discussão no começo da 
sessão. É ressaltado que as conversas são informais buscando envolver todos os 
participantes, os quais podem tranquilamente concordar ou discordar de um 
determinado assunto.  
 

 Registro das discussões: são feitas por meio de uma gravação 
concomitantemente com as notações escritas. As notações buscam refletir o 
conteúdo da discussão bem como os comportamentos não verbais (expressões 
faciais, gestos, etc.). Logo após faz-se um resumo das informações, das 
impressões e das implicações destas informações para o estudo.  

 

 Análise dos resultados: após cada sessão os pesquisadores reúnem as anotações 
do trabalho e também qualquer outro dado relevante para ser analisado com 
mais atenção observando as possíveis tendências e padrões. 

 
Perguntas Orientadoras: 
 
14. O que você aprendeu no período em que trabalhou como ajudante de 

carpinteiro?Qual o serviço foi mais desafiante? 
 
15. Para ser um carpinteiro é necessário saber ler/entender um projeto? 
 
16. Qual é a informação fundamental na fase de locação dos pilares? 
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17. Na sua opinião é importante saber a altura de um pilar para fazer os “us”? 
 
18. Quantos barrotes são necessários na confecção de uma forma de laje? Como é 

feito o espaçamento entre eles? 
 
19. Existe alguma relação entre o tamanho das vigas e lajes e a quantidade de escoras 

utilizadas em suas formas? 
 

20. Quando a forma de uma viga externa está “torta”, o problema está relacionado a 
qual tipo de serviço? Como resolvê-lo? 
 

21. E para o caso de ocorrer desalinhamento nas vigas internas? O que você faria para 
solucionar este problema? 
 

22. Em sua opinião qual é o papel da mão francesa? 
 

23. Quando é necessário reposicionar uma mão francesa? 
 

24. Como se sabe onde colocar as reescoras que deverão ficar 21 dias sem ser 
retiradas? De que maneira é feita essa marcação? 
 

25. Você saberia dizer qual é a função do nível a laser ? O que você faria se um dia ele 
não funcionasse? 
 

26. De todas as questões que vimos o que mais você acha importante ressaltar? 
 

 
4. Levantamento e reflexões acerca das questões geradoras na carpintaria (60 

minutos). 
 
Após as discussões acerca dos questionamentos realizados, promover um momento de 
reflexão sobre os temas abordados e sugerir aos carpinteiros e auxiliares que apontem 
os principais temas que mais gostariam de discutir nos cenários de investigação. 
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Cenário para Investigação 02 
Data: 12/12/2013. 
Tempo de duração: 3 horas. 
 
 
 
1. Introdução (15 minutos). 
 

 Falar dos dois temas escolhidos pelos carpinteiros para serem discutidos; 

 Ressaltar a importância da participação de todos; 

 Enfatizar que podem existir diferentes maneiras de resolver um problema; 

 Lembrar que será servido um lanche no intervalo. 
 
2. O uso do escalímetro (60 minutos). 
 
Objetivo: conhecer e utilizar o escalímetro para leitura e compreensão de projetos. 
 
Desenvolvimento:  
 

 Dar exemplos de situações no canteiro de obras que podem representar 
diferentes perspectivas do observador em relação a um determinado objeto; 

 Fazer questionamentos sobre os pontos de vista dos carpinteiros em suas 
práticas;  

 Apresentar algumas figuras criadas pelo artista gráfico holandês Mauritus 
Cornelis Escher que destaca diferentes formas de objetos e pessoas mudando 
conforme o referencial adotado pelo observador. 

 Perguntar aos carpinteiros o que conseguem entender nas figuras do artista; 

 Convidar os carpinteiros a desenhar figuras que representem seus instrumentos 
de trabalho, tais como barrotes e mãos francesas; 

 Embaralhar e distribuir aleatoriamente os desenhos para, em seguida, cada 
carpinteiro explicar o que entende da figura desenhada; 



189 
 

 
 

 

 Explicar que as diferentes formas de representar um objeto podem gerar 
equívocos, o que enseja a necessidade de um padrão de representação; 

 Explicar no quadro a partir de exemplos o conceito de escala, os tipos mais 
utilizados, a representação gráfica e a importância do seu uso em diversos 
projetos; 

 Distribuir réguas para os carpinteiros experimentarem, fazerem comparações e 
discutirem as relações das escalas de redução e ampliação de um objeto; 

 Mostrar o escalímetro aos carpinteiros e explicara sua utilidade na leitura e 
compreensão de projetos no canteiro de obras; 

 Distribuir alguns desenhos de casa com indicação da escala utilizada para os 
carpinteiros investigarem as potencialidades do uso do escalímetro; 

 Estabelecer um espaço de discussão e reflexão sobre a representatividade das 
escalas nos desenhos. 
 

3. A leitura e compreensão de projetos (60 minutos) 
 
Objetivo: conhecer e interpretar os projetos relacionados à área de atuação dos 
carpinteiros. 
 
Desenvolvimento:  
 

 Distribuir os projetos da obra em que estão trabalhando e calculadoras para 
compreenderem a representação gráfica e em escala do prédio; 

 Mostrar a representação dos diferentes elementos estruturais de um prédio: 
pilar, escada, viga, laje; 

 Identificar as medidas dos ambientes nos projetos e a indicação da escala 
utilizada; 

 Promover um ambiente dialógico pelo qual os carpinteiros se sintam 
convidados a ler, interpretar, comparar, avaliar e questionar as informações nos 
projetos a partir de uma abordagem livre e aberta para todos os participantes. 

 
4. Fundação – locação da obra (45 minutos) 
 
Objetivo: socializar as práticas de carpintaria relacionadas à locação da obra. 
 
Desenvolvimento:  
 

 Distribuir os projetos de fundaçãoreferente à obra em que os carpinteiros estão 
trabalhando; 

 Solicitar a um carpinteiro que identifique o trabalho de carpintaria pertinente a 
esta fase da obra e explique o desenvolvimento desta etapa; 

 Discutir a validade dos cálculos e marcações de modo a abrir espaço para novas 
leituras, interpretações, avaliações, comparações; 
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Cenário para Investigação 03 
Data: 20/12/2013 
Tempo de duração: 3 horas  
 
1. Introdução (15 minutos). 
 

 Lembrar os demais temas escolhidos pelos carpinteiros para serem discutidos; 

 Explicar a necessidade de remanejamento de um dos temas; 

 Ressaltar a importância da participação de todos; 

 Enfatizar que para uma mesma situação podem existir diferentes olhares; 

 Informar que será servido um lanche no intervalo. 
 
2. Locação de pilares- esquadro com trena (60 minutos). 
 
Objetivo: socializar as práticas de carpintaria relacionadas à locação de pilares. 
 
Desenvolvimento:  
 

 Apresentar exemplos de situações vivenciadas pelos carpinteiros na locação de 
pilares para fomentar discussões sobre o tema; 

 Exibir uma maquete representando as dimensões de um prédio para os 
carpinteiros explicarem, sugerirem, questionaremas práticas realizadas no 
canteiro de obras; 

 Relacionar a lógica utilizada pelos carpinteiros para fazer esquadro com o uso 
do Teorema de Pitágoras; 

 Discutir a utilização de outros objetos para fazer esquadro inclusive a trena; 
 
3. Montagem de escada (60 minutos) 
 
Objetivo: socializar as práticas de carpintaria relacionadas à montagem de forma de 
uma escada. 
 
Desenvolvimento:  
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 Distribuir os projetos das escadas do prédio em construção; 

 Convidar um dos carpinteiros para explicar a montagem de forma de uma 
escada; 

 Discutir a validade dos cálculos e marcações de modo a abrir espaço para novas 
leituras, interpretações, avaliações, comparações; 

 Promover a socialização dos saberes atodos os carpinteiros presentes. 
 
4. Nivelamento – nível a laser (60 minutos) 
 
Objetivo: socializar as práticas de carpintaria relacionadas ao nivelamento com a 
utilização de nível a laser. 
 
Desenvolvimento:  

 Convidar um pedreiro para explicar o nivelamento com o uso de nível a laser; 

 Identificar as etapas de trabalho em que é feito o nivelamento a laser; 

 Conhecer o equipamento e suas operações funcionais; 

 Discutir sobre o uso do equipamento pelos carpinteiros; 
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Cenário 1 
 

Wivian: então, pessoal bom dia de novo, vamos começar então? Em primeiro lugar, 

gostaria de dar boas vindas, novamente a vocês, carpinteiros e ajudantes, e agradecer a 

participação de todos nessa pesquisa que para nós é de fundamental importância. 

Porque é a partir desse trabalho com vocês que vai sair, realmente, o principal fruto de 

nossa pesquisa, nossa investigação. Conforme já havia falado, eu e o professor José 

Pedro somos pesquisadores participantes desta investigação que tem por objetivo 

compreender os saberes e fazeres dos carpinteiros. Fiquem tranquilos que o nome de 

vocês não será divulgado e, após o término da pesquisa receberão um DVD contendo 

a dissertação contendo as fotos, as gravações das entrevistas e as filmagens realizadas. 

José Pedro: então, gente, trabalho há vários anos na Universidade Federal de Goiás e 

já são sete anos trabalhando no Programa de Mestrado em Educação em Ciências e 

Matemática, que é onde a Wivian é aluna. E nesse mestrado, os alunos fazem pesquisa, 

ou seja, faz um trabalho direto com pessoas. Às vezes é na escola, às vezes em uma 

comunidade específica e, no caso da Wivian é bastante inovadora, pelo menos na 

Universidade, porque geralmente quando se faz algum trabalho na construção civil se 

faz com pedreiros e a Wivian se interessou pelo trabalho dos carpinteiros. Por que isso 

é importante? Porque na nossa sociedade, quando se estuda algum conhecimento, a 

matemática na Universidade, eles esquecem que as comunidades, as profissões tem 

conhecimentos específicos, e que ele é importante também. E aí, o que a gente está 

querendo mostrar é que na prática do dia a dia, o trabalho de vocês têm 

conhecimentos muito relevantes e são tão relevantes quanto àqueles que são 

trabalhados dentro da Universidade. Então, é por isso que chega esse momento em 

que a Wivian vai acompanhar vocês e observar o que vocês utilizam, e depois desse 

momento aqui, é o momento que a gente vai conversar, mais ela do que eu, porque 

estou aqui mais pra acompanhar. Para que a gente consiga dizer à Universidade que 

nós temos muito conhecimento das profissões das comunidades e de vários locais, e 
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que isso tem que ser valorizado também. E no caso dessa pesquisa, no que tange a 

questão dos carpinteiros na construção civil. Então, é eu quero agradecer em nome da 

Universidade, por estarem dispostos a participar dessa pesquisa e pode ter certeza que 

nenhum nome de vocês vai aparecer, só se alguém fizer muita questão né? (risos). Mas 

não é prática da Universidade colocar nomes, nem de empresa, nem escola ou área de 

trabalho, justamente para preservar as pessoas. Assim, somente quem vai saber dos 

nomes são os que estarão próximos de vocês, neste caso, eu e a Wivian. Obrigado e 

vamos começar a pesquisa. 

Wivian: essa pesquisa não tem vínculo nenhum com a empresa. Eles não vão saber de 

nada para levar informações para a direção da empresa, se o carpinteiro está tendo um 

bom desempenho ou não, se está fazendo bem feito ou não. Isso não tem nada a ver 

com a nossa pesquisa. Certo? É só o que está relacionado com o que o professor José 

Pedro falou, sobre a Universidade Federal de Goiás e pesquisa de mestrado. Pessoal, 

eu trouxe novamente o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para quem ainda 

não assinou. 

 (algumas pessoas recebem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido) 

Wivian: alguém ficou sem folha? 

C-01: Wivian, posso pegar minha identidade no armário? 

Wivian: vou tirar um ponto seu!  

(Risos e brincadeiras) 

Wivian: pode ir lá, é rapidinho? 

C-01: é sim, está aqui no armário. 

Wivian: então, vai lá. 

Wivian: que dia é hoje? 30 de novembro. Gente, alguma dúvida em relação ao Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido? Se tiver, pode perguntar. Vou tirar isso da 

cabeça, pode tirar? Sempre me esqueço de tirar o capacete.  
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(Conversas sobre o tema, vários carpinteiros conversando e rindo). 

Wivian: e aí pessoal? Terminaram de assinar? Vou destacar aqui tá? De quem já 

assinou. Pessoal, esse outro formulário que vou entregar é um questionário, tá? Então, 

é um questionário assim, têm várias perguntas, eu vou dar um tempo pra vocês 

responderem, não é necessário colocar nomes.  

(Risos e brincadeiras) 

C-01: vou pegar uma caneta tá? 

Wivian: está bom, não é que deu certinho?  

(Conversas paralelas) 

Wivian: você não fez né? Então não, você só marca em cima, qualquer dúvida é só me 

chamar. Pode perguntar, viu? 

C-02: coloca aqui, feminino.  

C-03: “rapaz”, faz o teu! 

Wivian: aqui o seu, C-02. Obrigada, viu? 

(Risos e conversas). 

Wivian: aqui o seu, tá? Obrigada. 

C-03: ah, tem o outro lado? 

Wivian: sim. 

C-03: tem coisa, hein? 

Wivian: gente, tem os dois lados, tá? 

(Conversas e barulho de caminhão ao fundo) 

Wivian: vem cá, que eu faço junto com você, tá? 
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C-03: da primeira série até a oitava serie você trabalhou como carpinteiro? Quais os 

motivos te levaram a trabalhar com a carpintaria? Dinheiro. (Risos) 

C-04: oi? Som? Teste? Ok? 

C-05: está gravando? 

C-04: está. 

C-05: dá alguma sugestão, tenho minha opinião. (Risos) 

(Muitas pessoas falando ao mesmo tempo) 

Wivian: garrafa de café. Você toma café? De quem é a garrafa de café? 

C-04: olha, obrigado, sabiaque ia escrever demais. 

C-05: Wivian, em sua vida, como você aplica o saber dos carpinteiros? 

Wivian: o que você faz na carpintaria e que você não aprendeu na escola. Por isso 

coloquei vivência.  

C-05: o que a gente usa aqui e usa em casa, por isso coloquei todos. 

Wivian: ele é participativo né? Quais os saberes de sua vida que você utiliza na 

carpintaria? O que você colocou? Deixe-me entender... 

(alguns minutos depois) 

Wivian: agora a gente vai dar início ao grupo focal. Fiquem à vontade para falar, cada 

um vai ter seu tempo pra falar. Então, vamos começar agora com um questionamento 

para iniciarmos a discussão bem tranquilamente: o que você aprendeu no período em 

que trabalhou como ajudante de carpinteiro?  E qual foi o serviço mais desafiante 

desde quando era ajudante até se tornar um carpinteiro? Quem pode começar? 

C-01: como é que é o negócio aí?  O início? 
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Wivian: o que você aprendeu no período em que trabalhou como ajudante de 

carpinteiro?  E qual foi o serviço mais desafiante desde quando era ajudante até se 

tornar um carpinteiro? O que você achou mais difícil? 

C-02: o que eu achava mais difícil na carpintaria pra mim, naquela época, porque não 

tinha prática, né? Era iniciante, o que eu achava mais difícil era fechar pilar. 

Wivian: fechar pilar? Por quê?  

C-02: porque pra mim era mais complicado, entendeu?  Eu achava muito difícil, até 

pegar a prática. Hoje não, hoje é comum. Hoje fechei um pilar... eu fechei sem ver, de 

boa, sem preocupação nem nada, mas antigamente eu preocupava. 

C-03: já eu acho Wivian, éna parte de gabaritar porque ele se tiver um centímetro fora 

já bagunça o pilar todo. Um centímetro fora do pilar.  

Wivian: gabaritar pilar, então, é o mais difícil pra você, C-03?  

C-03: mais difícil porque, às vezes,se ficar um ou dois centímetros  fora do pilar já fica 

complicado pra voltar ele depois. Não volta ele depois.  

Wivian: então, pra você é a parte mais desafiadora, né? 

C-03: a parte mais desafiadora. Porque se ele ficar desaprumado depois cai o concreto 

dentro, aí pra voltar ele, ó... 

Wivian: dá trabalho, né?  

C-03: eu acho assim. 

Wivian: e aí, quando você trabalhou como ajudante você aprendeu isso? 

Carpinteiro 3:  a parte mais complicada que eu achei foi essa. 

Wivian: foi essa, né? 

(conversas ao fundo durante a entrevista.) 

C-04: bom, a pergunta que foi feita éo que a pessoa aprendeu, né? 
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Wivian: isso. 

C-04: bom, eu aprendi fechar pilar, abarrotar, fazer várias coisas entendeu? Agora o 

que eu ainda estou querendo aprender mais ainda é ler projeto. Entendeu? Projeto é o 

que eu tenho mais dificuldade. 

Wivian: você quer aprender a ler projeto? 

C-04: a ler mais projeto, sei o básico, sei muita coisa, mas eu quero aprendermais, 

entendeu ? Pra eu ser um carpinteiro profissional, entendeu? 

Wivian: porque você quer aprender a ler projeto? 

C-04: pra eu me tornar um carpinteiro profissional, pra eu não está dependendo de 

muitas coisas, porque têm medidas que eu tenho que pedir opiniões pra eles. 

Perguntar pros carpinteiros como é, onde é, quanto mede, eu fico na dúvida. 

Wivian: aí você fica muito dependente? 

C-04: isso e algumas coisas eu sei, entendeu? E quando eu estou na dúvida pergunto 

pra eles, os profissionais. 

Wivian: e se você sabe ler o projeto? 

C-04: aí eu “tô” de boa. 

C-05: pra mim, quando eu comecei na carpintaria, era lidar com o medo, né? Eu ficava 

com medo. No começo eu tinha medo de altura e a adrenalina subia muito, então pra 

mim era bem complicado, né? Ai num determinado tempo que você já está na área, 

você vai perdendo o medo, você vai aprendendo ter mais confiança em si mesmo. 

Passa a trabalhar com segurança, com o jeito adequado de montar e desmontar a 

forma, pilares, essas coisas... Sempre tentar. A gente vai aprendendo e corrigindo os 

erros, pra mim a parte mais desafiadora da carpintaria foi isso. 

Wivian: foi a altura? 
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C-05: lidar com o medo de altura, né? Quando eu cheguei, no primeiro momento já 

fui pra “beirada” do prédio. Dá aquele choque, né? 

Wivian: e agora, como é pra você subir? 

C-05: agora é praticamente normal, você vai no dia a dia, você vai conciliando, lidando 

com essas coisas, é um aprendizado. Todo dia você tem um aprendizado, todo dia 

você vai aprendendo as coisas novas. Têm coisas que você não viu e que você vai 

aprender. 

Wivian: mas da parte profissional do carpinteiro o que foi desafiador? 

C-05: ah! Desafiador? A parte de montagem mesmo. Montagem, escora. Forma de 

pilares, essas coisas. 

Wivian: você acha a montagem mais complicada? 

C-05: é sim, acho que sim. 

Wivian: então, o C-06 está falando aqui que é de locação. 

C-06: locação. 

Wivian: locação pra você foi mais desafiadora? 

C-06: é mais desafiadora a locação de pilar quando você está na fundação. 

Wivian: na fundação? 

C-06: é, mas eu acho mais perigoso porque ali se você “loca” uma coisa errada, depois 

só sobra pra você.  

Wivian: desconta no salário quando erra? 

C-06: não, não é nem tanto isso. É porque é ruim, entendeu? 

C-07: fica ruim pra gente. 

C-06 fica ruim. 
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C-07: é verdade. 

C-06: porque a locação é uma parte que você tem que ter muita responsabilidade. 

Locação de pilar. 

C-07: e muita atenção também. 

C-06: muita atenção, se você “loca” um pilar errado, aí é só o homem pra resolver. 

C-07: a obra fica parada. 

C-06: aí é mais ruim, o “mais” desafio que eu acho  é a locação de pilar. 

Wivian: locação de pilar... Tem que calcular muito? 

C-06: “ixi”, aí é só calculadora, ó? Por isso que aquela hora que você perguntou o que 

o carpinteiro usa mais é a matemática, porque é muita matemática que você tem que 

usar no dia a dia, muita e muita mesmo. Por isso eu acho mais difícil, muito difícil. 

Wivian: sei. E o C-09 estava falando o quê? 

C-09: ah, locar um pilar errado. 

Wivian: você concorda que a locação também é difícil? 

C-09:é, eu acho. De todos. 

Wivian: uma fase fundamental, então? 

C-09: a locação é a mais perigosa. 

Wivian: é? 

C-09: não pode errar. 

Wivian: tem gente que ainda não falou. Você falou, C-05? E o C-08? 

C-08: a parte que mais me desafiou, assim, na carpintaria foi quando eu comecei a 

trabalhar aqui. Eu nunca tinha trabalhado em prédio, né? Então, o encarregado falou 

pra mim, a primeira coisa: “vai e desenforma aquela viga, lá”. Eu não sabia de nada 



201 
 

 
 

 

aqui da função. Então, eu cheguei numa escora dessa aqui, estava no fundo lá firmada, 

daí eu comecei a bater nela, bater pra arrancar, e nada dela sair. Aí foi quando o 

encarregado viu que eu estava demorando, né? Realmente. Aí ele foi lá, viu que eu 

estava errado. Então disse: “não, isso aqui é uma rosca, você bate nela que ela vai 

folgar”. Isso aí já foi bastante desafiante, né? Porque eu não sabia, nunca tinha 

trabalhado, fui fazer errado batendo nela, podia até sair, mas ia demorar. Outra coisa 

também, o negócio de subir barrote, é uma parte muito pesada e muito arriscada 

porque você tem que subir pela beirada do prédio. Aquilo ali é muito perigoso. Você 

tem que ter muita atenção para que você não se machuque e não machuque alguém 

que está aqui embaixo também, né? 

Wivian: é, não seria legal machucar uma pessoa. 

C-08: outra coisa também, a parte de locação é como eles falaram na hora de conferir 

o prumo dos pilares. Porque aqui na locação desse prédio eu conferi bastante. 

Ficaram, inclusive, alguns fora. Porque na fundação não tem uma laje concretada pra 

você, o pilar fica fixo ali, pra você aprumar e ele não sair. É no chão que tem que 

fincar piquetes, então às vezes você apruma, mas ele sai do prumo, né? Porque o chão 

está mole, não firma. Assim, uns três pilares ficaram fora. Eu que ficava 

acompanhando porque eu morava aqui pertinho, então o E-01 me chamava e eu 

ficava pra fazer hora. Ficava acompanhando o prumo, né? Mas aí, teve alguns que 

ainda saíram. Então, tem que ter muito cuidado na locação. 

(3:02 – 9:53  batidas de martelo ao fundo) 

Wivian: mais atenção, né? 

C-09: tem que prestar muita atenção na locação. Tem muita responsabilidade na 

locação, é muito complicado. 

C-11: para mim foi mais difícil trabalhar como profissional. 

Wivian: conta pra nós a sua história. 
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C-11: então, o ajudante tem o nome de ajudante porque tem que ter o nome, mas o 

ajudante também trabalha. E aí tem profissional que não respeita, abusa do ajudante. É 

isso, a minha dificuldade quando fui ajudante foi isso, ser explorado pelo profissional. 

E de carpinteiro é a desforma. A desforma é pesada, não é brinquedo não, a gente fica 

com medo de derrubar material aqui e matar um. É difícil a desforma. A montagem 

também é. 

Wivian: e quando você foi ajudante o que que foi desafiador? 

C-11: o abuso, né? O ajudante sofre abuso. 

Wivian: ah, tá. Mas eu falo assim, na questão prática. O que você fazia? 

C-11: fechar pilar, fechar pilar foi difícil. 

Wivian: fechar pilar? 

C-11: é a parte mais difícil que eu acho. Desforma também é difícil 

Wivian: mas não é só apertar o parafuso? (risos) 

C-11:hum? 

(Risos)  

C-11: pra pôr ele lá naquele buraco? Com o barrote. 

C-09: tem a medida também de colocar o prumo, mais alto, mais baixo. 

(várias pessoas falando ao mesmo tempo) 

C-11: cada um, na verdade, tem uma técnica né? 

Wivian: C-10, o que foi desafiador? O carpinteiro de escada conhece também as 

outras fases da obra, né? Que é desenformar, escorar... Então, conta pra nós? 

C-10: sim, a maior dificuldade foi escada, escada e locação. Porque a escada você 

precisa ter muita atenção. Você tem a locação do prédio todinho e o espaço, então não 

errar o gabarito ou alguma distância. É muito difícil tentar voltar ela. Você tem que 
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quebrar tudinho de novo e refazer. É a parte, assim, que eu tive mais dificuldade no 

começo quando eu era ajudante. E hoje não acho dificuldade numa laje, nem nada, 

mas no começo foi aprender a fazer escada porque você precisa de uma locação 

completa, tem que ter muita atenção no projeto. Cada lugar que você vai, cada obra 

que você entra, é um projeto diferente, é uma medida diferente. É um espaço diferente 

a cada projeto. Aí dificulta muito, têm vários modelos de escada, vários modelos de 

prédio, entendeu? Eu não trabalhei, mas muitos aqui trabalharam com viga arqueada. 

Eu mesmo sei fazer se estiver com o projeto na minha mão, se não eu não dou conta 

de fazer. 

Wivian: ok. Mais alguém gostaria de falar? 

C-07: o C-12. 

Wivian: oC-12 gostaria de falar um pouquinho? 

C-12: não. 

Wivian: oC-12 tem pouco tempo como carpinteiro, né? Quanto tempo? 

C-12: tem um ano e três meses. 

Wivian: um ano e três meses? Então conta pra gente rapidamente. 

C-12: de ajudante de carpinteiro eu não trabalhei, eu já passei pra carpinteiro porque já 

era armador. Mas pra mim a parte mais desafiadora foi a locação da obra. 

Wivian: locação da obra ou da locação de pilares? 

C-12: da obra. 

C-12: É, mas assim, locação que eu falo é para sair. O gabarito da obra mesmo. 

Wivian: da obra mesmo? 

C-12: da fundação. 

Wivian: importantíssimo, né? 
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C-12: é muito. 

Wivian: e a de pilar, locação de pilar? 

C-12: se locar alguma coisa fora fica tudo, né?  

Wivian: é, tem que ter bastante cautela. 

C-11: quer falar alguma coisa meu amigo? 

(Risos) 

Wivian: ok, pessoal. Vamos para próxima, então? Olha a próxima questão é: para ser 

um carpinteiro... Olha essa questão, gente, que interessante. Para ser um carpinteiro é 

necessário saber ler, compreender um projeto?  

Todos: com certeza! 

Wivian: então, todos vocês compreendem um projeto? 

Alguns: Não.   

(várias pessoas falando ao mesmo tempo) 

C-07: Não muito. 

C-05: Uns praticam mais, outros menos. 

C-04: algumas coisas eu sei, mas eu quero aprender mais.         

C-05: As vezes não precisa olhar, porque já sabe a medida certa. 

Wivian: às vezes não precisa olhar, porque já sabe a medida certa? 

(Várias pessoas falando) 

C-05: já sabe. 

C-04: você está em equipe, né? 
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C-08: um ajudante quando ele começa na obra é olhar o projeto porque se ele não 

entender do projeto como ele vai “locar” as medidas sendo que ele não conhece o 

projeto? Tem que conhecer do projeto pra ele “locar” todas as medidas que tiver. 

C-10: é, isso é verdade.  

Wivian: você concorda C-11? 

C-11: concordo. 

C-08: tem que saber do projeto. 

Wivian: você saber ler projeto C-11? 

C-11: ah, mais ou menos, né? 

Wivian: mais ou menos? 

C-11: a gente vai. Tem projeto diferente, cada obra tem um projeto diferente que ele 

acabou de falar aqui, né? 

C-04: cada obra é diferente. 

C-11: um pé direito diferente. 

C-08: sem o projeto não tem como fazer medida nenhuma. 

C-10: sem o projeto não tem como fazer medida. 

Wivian: tudo segue por ele, né? 

C-11: tem que seguir por ele. 

C-04: também cada obra que você passa tem uma coisa diferente, uma modificação 

“pouca”, não tudo, mas muda. 

C-10: porque a carpintaria é curiosidade, ser curioso. 

C-07: todo dia você aprende uma coisa diferente. 
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C-05: toda obra que você chega você aprende alguma coisa. 

Wivian: é uma novidade, né? 

C-10: É uma novidade pra você. 

C-04: É vivendo e aprendendo. Isso aí é que é bom. 

C-03: Eu não trabalhava, quando um “cara” me chamou pra trabalhar eu subi pra cima 

da laje e comecei. Em uma semana fui classificado. Entendeu? Só que eu fazia mais do 

que o cara falava pra mim, né? Eu não tinha muita experiência, entendeu? Aí fui 

praticando e hoje cheguei onde eu estou, né? Graças a Deus não chega a ser muita 

coisa, mas eu sei fazer alguma coisa. 

Wivian: é muita coisa, não é pouca coisa não. 

C-03: É muita coisa, exatamente, e é só isso. 

C-01: comecei na construção civil como vidraceiro porque precisava da profissão, mas 

ser vidraceiro não dava dinheiro. Então, optei pela carpintaria. Conheci o engenheiro e 

ele me pois diretamente de carpinteiro. Eu aprendi até hoje com 27 anos de profissão 

e quero aprender ainda mais com a carpintaria. Cada dia está modificando, cada dia 

está evoluindo as coisas, por isso é necessário aprender mais. O que eu sei é pouco. 

Wivian: sempre tem uma novidade, né? 

C-01: sempre tem uma novidade, todo dia que você trabalha tem uma novidade. A 

maneira do trabalho vai modificando, então cada dia as coisas vão modificando mais. 

Agente vai vivendo e aprendendo, e é só isso mesmo. 

C-10: eu comecei na construção civil em 1.999, era ajudante de pedreiro e depois 

“virei” pedreiro. Aí, o povo trabalhava sujo de mais e eu não gostava muito, então, 

comecei a trabalhar com a carpintaria, com escada. Até hoje é o que eu faço.  

Wivian: e você aprendeu com quem? 
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C-10: a escada eu aprendi com meu pai, ele me ensinou a trabalhar com dois modelos 

de escada que, hoje em dia, é difícil trabalhar com eles. Mudou muito os modelos de 

escada, mas hoje eu faço qualquer modelo. Na carpintaria é assim: a cada obra que 

agente vai aprende alguma coisa diferente. 

C-08: eu “entrei” na carpintaria através do C-11. Está indo para três anos que estou na 

área de carpintaria. Eu era operador de máquinas, trabalhava na “Eternit”, onde eu 

trabalhei durante quatro anos, aí surgiu a oportunidade. Aprendi com C-11 e meu tio e 

vou continuar na área tentando melhorar de vida. O salário do carpinteiro não é ruim 

e vou tentando aprimorar, ter novos conhecimentos e levando para o dia a dia da 

gente. 

C-05: comecei na carpintaria em 1.997. Fiz um teste, passei e hoje eu estou na 

carpintaria. O salário é melhor, agora o meu ramo é esse. 

Wivian: não falta trabalho? 

C-05: não falta trabalho. 

C-08: está muito aquecida em Goiânia, a construção civil está muito ampla. 

C-07: Comecei na construção civil em 2009. Comecei trabalhando de ajudante de 

pedreiro durante 6 meses, aí tive a sorte de passar a trabalhar como carpinteiro. 

Arrumei um serviço pra trabalhar de pedreiro e no início não sabia quase nada, então, 

em uma semana já estava nessa área. Eu já tinha trabalhado na carpintaria, mas em 

prédio não. Aí, cheguei aqui e já entrei direto como carpinteiro, me deram a 

oportunidade e eu aproveitei prestando atenção no serviço dos outros. 

C-09: comecei na carpintaria em 2.008 e até hoje estou exercendo essa função. Com fé 

em Deus vou aprender cada vez mais com vocês e também ensinar eles. 

C-02: trabalho com carpintaria desde 2.005 e eu venho de outra área, venho de 

barragem. 
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C-06: bom, eu comecei como carpinteiro nessa obra, acho que tem um ano e oito 

meses. Eu era amador e fui trabalhando até ganhar essa oportunidade de emprego. 

Estou pretendendo sair agora da carpintaria porque é um trabalho bom, mas é muito 

pesado. 

Wivian: você está estudando? 

C-06: sim, quero prestar vestibular pra engenharia civil. Vamos ver se eu consigo sair 

dessa profissão que, apesar de ser muito perigosa, é uma boa profissão. 

(Encerramento do Cenário 1) 
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Cenário 2 

Wivian: Bom dia a todos. Hoje o tema será sobre leitura de projetos e fundação. Após 

o primeiro tema teremos um intervalo para o lanche e, em seguida, o carpinteiro C-06 

vai falar um pouco de fundação e assim vamos dialogando. A participação de vocês é 

fundamental para a nossa pesquisa e lembramos novamente que toda resposta tem sua 

validade. Agora vamos falar sobre leitura de projetos. Imaginem quando vocês estão 

no térreo e veem o funcionário que controla o elevador da obra no primeiro 

pavimento. É a mesma visão de quando vocês estão no último andar e olham lá 

embaixo para o mesmo funcionário? 

C-03: não. 

Wivian: não é? 

C-05: bem menor. 

Wivian: bem menor? 

C-02: é diferente a visão de altura, um fica mais embaixo. 

Wivian: visão de altura? 

C-02: é que quando você vê a pessoa pendurada, daqui é de um jeito, lá de cima é 

outra. 

Wivian: agora vamos analisar duas coisas. Lá em cima um carpinteiro olha para o pilar 

do pavimento onde está. Quando ele desce até aqui e vai olhar para o mesmo pilar lá 

em cima? Ele vê o pilar da mesma forma nas duas situações? 

C-11: não. 

Wivian: o que muda para vocês? 

C-07: distância daqui para lá em cima, dependendo do que você está fazendo lá. Se 

você está de um lado ou de outro. 

Wivian: se ele está de um lado ou de outro. Depende da posição do carpinteiro em 

relação ao que ele está vendo? 

C-09: sim. 

Wivian: o pilar, por exemplo, ficou de um tamanho lá em cima, mas na hora que o 

carpinteiro desceu e olhou o pilar lá em cima ele vê uma “coisinha pequenininha”. 
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Pessoal, existe um artista que ficou conhecido como um dos maiores artistas gráficos 

do mundo, o nome dele é Maurits Cornelis Escher5. As suas obras são fantásticas, 

trata-se de uma brincadeira que ele faz com as formas através da arte. Hoje trouxe 

alguns exemplos dessas obras para vocês conhecerem. Vocês já ouviram falar de 

Escher? 

C-03: nunca ouvi falar nem vivo e nem morto. 

Wivian: Nem vivo e nem morto? Olha só gente... 

C-04: que isso?! (Voz de espanto) 

Wivian: olha só, compartilhem aí. Dá mais algumas para cá. Pessoal, olhando essa 

primeira figura, o que vocês conseguem entender?  

C-01: começa com um peixe e depois um pássaro. 

Wivian: começa com um peixe e depois? 

C-08: um pássaro. 

Wivian: lá embaixo vocês conseguem ver pássaros e lá em cima vocês conseguem ver 

o quê? 

C-11: peixes. 

Wivian: ele reparou uma coisa interessante: vocês viram que entre os peixes dá para 

ver o desenho dos pássaros também? 

C-05: eu já enxerguei. 

Wivian: o nome da obra de arte tem alguma coisa em comum? Os peixes eles vivem 

onde? 

C-09: na água. 

Wivian: e os pássaros? 

C-06: no ar. 

Wivian: como podem ver, o nome da obra de arte é “ar e água”. Nos vazios dos 

peixes estão os pássaros e nos vazios dos pássaros, os peixes. Bacana, né? Perceberam 

como o artista brinca com as formas? 

C-10: vimos. 

                                                           
5
 As figuras do artista utilizadas nos Cenários Para Investigação estão disponíveis no Anexo 1. 
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Wivian: e perfeitamente. Então vamos lá, a próxima obra de arte nós temos aí 

pássaros indo para esquerda e pássaros indo para direita. O que podemos entender? 

Observe a forma dos pássaros. Quando você olha os pássaros indo para direita, no 

vazio entre os pássaros brancos, o que a gente vê? 

C-01: outros pássaros. 

Wivian: a gente vê os pássaros pretos e depois vai virando uma cidade no período 

noturno. 

C-04: isso. 

Wivian: no lado esquerdo, o que a gente vê? Pássaros negros e entre os vazios dos 

pássaros negros? 

C-01: pássaros brancos. 

Wivian: Agora a cidade passa a ser no período diurno porque tem os tons mais claros, 

assim, o nome da obra de arte é “dia e noite”. Se vocês procurarem na internet, irão 

contemplar muito mais obras desse artista. Pessoal, vamos olhar para a figura que está 

à esquerda chamada de “casa fantasma”. Alguém saberia me dizer por que é uma casa 

fantasma? 

(Trabalhadores discutem sobre o que é a imagem apresentada) 

C-07: será porque é mal assombrada? (Risos) 

Wivian: pois é, tem que observar. 

C-03: uma casa fantasma é uma casa abandonada, e aqui tem mais casas. 

Wivian: então, o que você acha? Você não acha que é uma casa fantasma? 

C-01: eu estou vendo sete pessoas na casa. 

Wivian: observem o formato da imagem, as pessoas na escada. 

C-10: tem uma escada que é por fora e outra por dentro. Ah, é o pessoal correndo 

para o telhado. 

Wivian: é isso aí, na escada tem pessoas subindo e descendo. Tem uma escada à 

direita e tem outra escada à esquerda que leva para o próximo pavimento. Observem a 

pessoa subindo a escada e entrando no outro pavimento, só que quando chegam lá em 

cima, a escada está do lado de fora, mas quando você olha lá embaixo a escada não 

está do lado de dentro? 



212 
 

 
 

 

C-02: Ah, entendi. 

Wivian: O que você entendeu? 

C-02: ela está dentro do círculo debaixo e dentro da laje de cima. 

C-10: não está, não. 

Wivian: vocês entenderam a história da escada, aí? Olha só a ideia que ele teve: ele 

desenhou um “pilarzinho” aqui. O pilar faz uma curva por fora da escada. Quando 

você está subindo a escada dá a impressão que ela está do lado de dentro. Chega lá em 

cima e você percebe que a escada está do lado de fora. Afinal de contas, por dentro ou 

por fora? 

C-05: quando vemos embaixo tem que estar do lado de fora. 

Wivian: isso. 

C-04: quem está em cima pensa as duas coisas. (Risos) 

Wivian: está estranha essa escada, né? 

C-08: está difícil de identificar. 

Wivian: por isso Escher chamou essa obra de “casa fantasma”. Porque ela é muito 

estranha. Vamos, então, para a próxima figura e olha só o que ele desenhou... 

C-01: essa aqui é a história do pilar, de cima e de baixo. 

Wivian: porque você acha que é isso? 

C-01: aqui, a primeira pessoa está observando de cima para baixo e aquela outra de 

baixo para cima. 

C-06: essa escada sai primeiro, depois que ela volta para dentro. 

Wivian: olha essa outra aqui: está mais clara. Essa é uma casa só, gente? 

C-03: não está com cara de ser uma só, não. 

Wivian: está com cara de serem duas casas? 

C-03: duas casas. 

Wivian: essa é só uma casa? 

C-04: eu acho que é. 

Wivian: Observem que o artista sempre coloca pessoas para termos um ponto de 

referência na obra. Olha só: embaixo temos uma pessoa sentada na escadaria olhando 

para cima, então você olha para cima e vê outro sentado olhando para cima. 
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C-10: é uma casa só. 

Wivian: ao mesmo tempo em que você vê a casa olhando para cima, também vê a 

casa quando está olhando para baixo. 

C-01: eu entendi que você vê a casa olhando tanto debaixo para cima quanto de cima 

para baixo. 

Wivian: então, ele brinca com as formas, não é mesmo? Agora observa essa outra 

figura denominada de “cubo impossível”. Porque esse cubo é impossível? 

C-09: está aparecendo um por trás do outro. 

Wivian: você já imaginou um carpinteiro fazer isso, aí? 

C-09: esse cubo está impossível mesmo, mas eu consigo fazer ele. 

Wivian: você consegue? Então vamos ver. 

(Silêncio enquanto C-09 desenha) 

Wivian: olha só, ele fez um cubo. Mas um cubo possível. 

C-01 e C-03: está errado, está quadrado. 

(trabalhadores falam ao mesmo tempo) 

Wivian: Vocês concordam, então, que o cubo não é possível? 

C-09: esse aqui é possível porque ele foi feito, tem aqui o desenho dele (Risos). 

Wivian: mas quem fez foi o Escher, ele é o artista que brinca com as formas. 

C-04: a dúvida é a seguinte: isso é uma pintura ou foi feito em madeira? 

Wivian: ele mostra como se fosse feito em madeira, por isso eu perguntei se alguém 

daria conta de fazer. 

Wivian: será que o carpinteiro daria conta de fazer isso aqui?  

C-11: não dá, como iria pregar um atrás do outro? 

Wivian: não tem jeito, por isso que é chamado “cubo impossível”. O cubo do C-09 é 

possível, concordam? 

C-03: é, sim. Mas ele quis imitar e não conseguiu. Passou longe, nunca! Nunca! 

(trabalhadores falam ao mesmo tempo) 

Wivian: gente, vocês viram o nome da obra que ele deu? Porque é impossível. 

C-05: é impossível. 

Wivian: podem ficar com as figuras. 
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C-09: então quer dizer que a obra de Escher é uma coisa impossível? 

Wivian: Escher brinca com as formas, aquela escada, aquela casa, dia e noite, ar e 

água. São várias obras interessantes em que vemos a importância das formas e também 

a posição da pessoa em relação a um determinado objeto. Assim, depende muito do 

quê? Da posição? Vocês falaram agorinha para mim. Depende da posição do 

observador? 

C-02: sim e da distância. 

Wivian: depende também da distância? Já que falaram isso para mim, eu vou distribuir 

umas folhas para vocês desenharem. 

C-03: agora o negócio ficou difícil, eu não sei desenhar isso, não. 

C-09: eu quero ver quem vai ganhar do Escher, aí. 

(todos se organizam para desenhar) 

Wivian: carpinteiro tem que saber desenhar, não tem? 

C-04: tem. Vou aproveitar essa folha aqui. Pode imitar essa obra aqui? 

Wivian: não é para imitar, não, essa aí é só uma ilustração. Olha só, eu estava 

pensando... Se eu pedir para o carpinteiro desenhar um cimento e um tijolo, apesar de 

vocês verem o cimento e o tijolo todo dia, não é uma coisa fácil. Mas a realidade do 

carpinteiro é o quê? Escora? Martelo? Madeirite? Não é isso? 

C-01: é. 

Wivian: Então, que tal vocês desenharem uma mão francesa? 

C-09: ai meu Deus do céu! 

(os carpinteiros brincam um com outro e sorriem enquanto desenham). 

Wivian: Vamos lá! A mão francesa tem quer ser rápida, não pode demorar não. 

Podem desenhar da forma que vocês conseguem, eu também sou péssima para 

desenhar. Tem régua aqui, se vocês precisarem. 

 (Os carpinteiros conversam enquanto desenham.) 

Wivian: não esqueçam de desenhar o barrote também. 

C-07: terminei o barrote aqui. 
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Wivian: o C-05 já acabou. Tem gente ainda terminando. Gente, embaixo do desenho 

vocês colocam o nome, o Escher deu nome para as suas obras, então, coloquem nome 

nas obras de vocês também. 

Wivian: eu vou ali buscar um projeto e já volto. 

(Três minutos depois) 

Wivian: pronto aí? 

C-05:ainda não. 

Wivian: vocês colocaram o nome? 

C-03: ainda não. 

Wivian: você é o artista, coloca o seu nome. 

C-04: É para entregar ou para ficar? 

Wivian: entregar.  

 (Os carpinteiros comentam os desenhos dos colegas) 

Wivian: pessoal, agora eu vou embaralhar e entregar para vocês. 

C-04: qual foi o médico que assinou aqui? 

(Todos sorriem) 

C-10: tem umas que tem muitos detalhes, outras não tem. 

Wivian: eu quero dizer o seguinte: cada um está olhando a obra de arte do outro. E 

aí? Vocês conseguem concordar que é um barrote, mesmo? 

C-02: eu vou mostrar esse aqui. Você está vendo esses pingos aqui? Quer dizer que 

eles estão fincados na madeira, certo? E isso quer dizer que é um furinho para o pino 

entrar aqui e você torcer a mãozinha francesa. Vocês estão me entendendo? Muito 

bem C-05, você se superou. 

Wivian: olhe lá, o C-05 está justificando o desenho dele. 

Wivian: dá pra entender que é um barrote? 

C-04: isso aqui é um barrote ou dois? 

Wivian: é um barrote só que você desenhou? E a mão francesa? 

C-08: está parecendo uma nota de um real isso aí? 

 (Todos sorriem) 

Wivian:está diferente? 
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C-01: a curva lá é de 90 graus. A curva da mão francesa é de 90º. 

Wivian: você está olhando a mão francesa que ele fez. 

C-09: o ângulo aqui é de 30° graus e era para ser de 90° graus. Olha a cabeça da mão 

francesa. (Todos riem) 

Wivian: e o barrote dele? 

C-03: O barrote, deixa eu ver aqui... Um, dois, três, quatro, está certo, é um barrote de 

2 metros, cada “gomo” tem 50 centímetros. 

Wivian: dá para entender direitinho esse barrote dele. E você, C-05? 

C-05: “rapaz”, esse aqui está faltando coisa. 

Wivian: de quem é o desenho? 

C-05: é do C-06. Se for colocar madeira nesse barrote só vai ser a madeira porque não 

tem o prego. (Wivian sorri) 

C-11: mas é porque ele vai colocar na parte debaixo. 

C-08: não, mas está certo. O barrote dele está certo e a mão francesa dele está certa. 

Agora aqui falta o furo porque ele só colocou o pino. 

Wivian: está certo? Mas olha só, ele é bem detalhista, colocou até aquele ganchinho 

que vai por dentro da mão francesa. 

C-10: e ele caprichou bem isso aqui, deixou uma abertura para apertar. 

C-04: esse negócio aqui é a argolinha que ele deixou. 

Wivian: e o barrote? 

C-04: o barrote dele está bom. 

C-02: acho que até agora a melhor mão francesa foi a dele. 

C-04: ficou de parabéns. 

C-05: vamos fazer uma votação para ver de quem foi a melhor. 

C-04: se fosse depender de desenho nós íamos morrer de fome. (Todos sorriem) 

Wivian: de quem é essa obra? 

C-01: do C-11. 

Wivian: e para você ficou boa? 

C-07: ficou boa. 

Wivian: todos acham que está de acordo com o barrote e a mão francesa? 
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Todos juntos: Sim. 

Wivian: olha só o C-06 está achando que viu uma trava, mas os outros estão achando 

que não viu a trava. É isso?  

C-04: é o C-08 que quer que veja esse canto, mas não tem como ver. 

(Todos carpinteiros conversam junto). 

Wivian: ah entendi, o C-08 queria que visse tudo por dentro. Mas na verdade você 

não vê o que está por dentro. Vamos lá, C-08, o que você acha aí? O que você pegou? 

C-08: só essa “travazinha” aqui que eu não coloquei aqui. 

(Todos riem) 

Wivian: agora olhem o do C-03. 

C-04: Deus me livre, é um revólver? 

(Todos riem) 

Wivian: a mão francesa está certa? 

C-10: o barrote é de 3 metros. (Risos) 

(Todos conversam ao mesmo tempo) 

Wivian: Agora é a vez do C-05, ele está com o desenho do C-07.  

C-05: a mão francesa está mais ou menos. 

(Todos riem) 

Wivian: então vamos seguir. E o barrote está certo? 

C-05: ficou bom. 

Wivian: deu para perceber que no barrote todo mundo é “craque”. Agora a mão 

francesa é negócio sério. 

C-03: na votação aí, a mais bonita foi a minha. 

Wivian: agora vamos concluir essa parte. Vocês repararam que eu embaralhei, por 

quê? Para um ver o que o outro desenhou. Mas vocês repararam que para uns está 

faltando alguma coisa e para outros não?  

C-02: estão faltando detalhes em alguns aí. 

Wivian: Por que, pessoal? Porque cada um de nós tem sua maneira de pensar e de 

observar. E aí, o que nós vimos na obra de Escher ? Que ele brinca com as formas. 

Cada um consegue enxergar de uma forma diferente. Então, vamos pegar como 
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exemplo a mão francesa do C-08. Digamos que no momento de trabalho de vocês 

alguém entrega esse desenho e solicita duas dessa aqui ou três dessa outra para levar 

no pavimento inferior. Aí, o C-03 vai lá e não entende que é uma mão francesa. É só 

um exemplo, mas quando isso acontece o que é necessário? É necessário que a gente 

fale a mesma língua porque se eu peço um “mosquito” e ele vem com um barrote ou 

se eu pedir um barrote e ele vem com um martelo, vai dar certo? 

C-03: Não dá, não. 

Wivian: a obra não avança, não é mesmo? Então nós precisamos falar a mesma 

língua. E ao falar de projeto temos uma importante ferramenta que se chama escala. 

Alguém já ouviu falar de escala? 

C-02: já. 

Wivian: o que é escala? 

C-02: escala é tipo uma “reguinha”. 

Wivian: é uma régua? Você acha que é isso aqui? 

C-01: eu entendo que escalar é selecionar porque o encarregado fala “vou escalar esse 

“fulano” aqui”. 

Wivian: ah, assim como escalar a seleção brasileira. 

C-06: cada projeto tem sua escala. 

Wivian: pessoal o C-06 está dizendo que cada projeto tem sua escala, tem um para 25 

outro para 50. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Sim, ok. Agora C-01, nós 

estamos falando de projeto, a Língua Portuguesa traz muitas variações nas palavras, 

então nós precisamos contextualizar. Eu estava me referindo à escala no contexto de 

projetos, eu não estava dizendo de escala de escalar a seleção brasileira, de escalar um 

grupo para trabalhar. Agora nesse contexto C-01, o que você entenderia por escala, no 

contexto de projeto? Você saberia dizer alguma coisa? 

C-01: não, de projeto não. 

Wivian: não, nenhum conhecimento sobre esse assunto. Pessoal, escala é uma 

ferramenta que nós utilizamos para quê? Olha só, quem tem moeda aí?  

C-02: ih, não tenho. 
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Wivian: se você pegar uma moeda. Quem pode desenhar uma moeda? Olha aqui uma 

moeda. Uma moeda, uma chave ou um parafuso, você coloca aqui no papel e 

contorna. Se você coloca a moeda e consegue contornar com a caneta, você tem o 

tamanho real dessa moeda, ou dessa chave. Agora imaginem um pilar, dá pra você 

colocar um pilar dentro da folha e desenhar aqui? Dá para você colocar o desenho real 

do pilar dentro da folha? 

C-01: não. 

Wivian: não porque o pilar é bem maior que uma folha de papel. Dá para você 

contornar uma casa nesse papel tão pequeno? Não dá. Então pessoal, existem objetos 

que você precisa reduzir para entender melhor, não é isso? Então, a escala é uma 

ferramenta de ampliação ou redução, ou até mesmo o desenho real ou proporcional ao 

tamanho do objeto, como a moeda ou a chave.  

C-03: olha aí, a mesma moeda em tamanhos diferentes. 

C-05: se o prédio é grande ele reduz no projeto. 

Wivian: reduz por meio do quê? Da escala. Agora vou explicar para vocês como é 

feito isso. Alguns de vocês já viram no projeto que nós temos escala 1 para 50, 1 para 

25. Mas que história é essa de 1:50, de 1 para isso ou aquilo? Vocês sabem o que seria 

isso?  

(Wivian mostra o escalímetro) 

Ele é muito utilizado nos projetos. Isso existe para eu saber quanto eu vou ampliar ou 

reduzir, certo? Mas isso aqui, pessoal, não é escala apesar de que muitas pessoas 

costumam chamar assim. Esse instrumento chama-se escalímetro e possui seis escalas. 

Se for essa escala verde é 1 para 50, então vamos ver o que significa 1 para 50. 

Wivian: Aqui nós temos a medida para você saber qual é a escala você só posiciona, 

se é 1/50 você posiciona e desenha, entendeu? Fica 10 centímetros aqui, 30 ali, aí é só 

riscar. Observa aqui, 0 até 10, onde está o 10? Se você olhar na 1/50 observa onde está 

o 10. Bem aqui, vocês estão vendo? Mas como que no “vermelhinho” na 1/100 o 10 

está bem aqui no “cantinho”? E a 1/50 está bem lá? Aí nós precisamos entender o 

porquê. Eu falei para vocês que é importante nós falarmos a mesma língua e a escala 

ajuda a falar a mesma língua. Se o E-01 pega um projeto e vê a escala 1/50 e, em 
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seguida, o M-01 olha também o mesmo projeto, tanto um como o outro vão entender 

a mesma coisa. Por quê? É a mesma língua. Correto? Eu vou desenhar para vocês 

terem a noção de escala. Nós precisamos desenhar um pilar. Suponhamos que existe 

um pilar de cinco metros e nós queremos desenhar esse pilar com apenas um 

“risquinho”. Nós vamos fazer uma linha de cinco centímetros, eu desenhar cinco 

centímetros e quero que ele corresponda aos cinco metros do pilar. Agora nós 

precisamos saber qual escala eu utilizo para desenhar esse pilar. Eu vou colocar aqui 

“d” para dimensão do desenho e o “D” será a dimensão real do objeto. Então, se você 

quer saber a escala, como você faz? “d” sobre “D”. Tudo bem até aí? Quando nós 

falamos de escala 1/50, 1/100 é exatamente isso que eu falei, um número sobre o 

outro, ou seja, é a dimensão do desenho sobre o tamanho real desse desenho. Qual a 

dimensão do desenho que eu quero? Não é cinco centímetros? Então coloca aqui, 

cinco centímetros. Qual a dimensão real do objeto?  

C-10: Cinco. 

Wivian: Cinco metros. Eu tenho centímetros sobre metros, por um acaso, peguem a 

trena.  

C-05: Deixei lá em cima da laje. 

Wivian: Está todo mundo sem trena hoje? Você está com ela aí? 

C-01: Qual o tamanho do objeto? 

Wivian: Qual o tamanho do pilar? 

C-03: Cinco metros. 

Wivian: Eu coloquei cinco centímetros ali, agora eu preciso saber quantos centímetros 

cabem em um metro? 

C-02: 100 centímetros 

Wivian: O C-02 está dizendo que são 100 centímetros. Então quantos centímetros 

vão caber nesses cinco metros do pilar? 

C-06: 500. 

Wivian: 500, não é? Porque ali eu vou colocar centímetro por centímetro, porque tem 

que ser a mesma unidade. Vocês entenderam que se eu colocar centímetro sobre 
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metro não dará certo, tem que trabalhar com a mesma unidade de medida. Então 

quantos centímetros cabem nesses metros? 

C-04: 500. 

Wivian: Isso, vocês concordam? Mostra para o C-01 quanto é cinco centímetros na 

trena.  

C-01: Ah, entendi. 

Wivian: Agora o metro são 100 centímetros, mas nós precisamos saber de cinco 

metros, então será 500 centímetros. Isso aqui é a mesma coisa que? 

C-10: 1/100. 

Wivian: 1/100, vocês entenderam? Então a escala que será utilizada é de 1/100. E o 

que isso significa? 

C-08: 1 metro para 100 centímetros dá 2 centímetros. 

Wivian: Olhem aí a escala 1/100. Ela já prontinha, não precisa calcular nada. Nós 

temos essas escalas prontas, por isso elas facilitam a medição de objetos. Agora vamos 

interpretar o que significa a escala 1/100. 

C-03: É 1 metro para 100 centímetro. 

Wivian: C-06, você saberia dizer o que significa?  

C-06:Eu acho que é a divisão. 

Wivian: O que eu falei para vocês? Que em determinados objetos nós vamos reduzir e 

em outros, ampliá-los. No caso do pilar, nós vamos? 

C-01: Reduzir. 

Wivian: Então aqui nós reduzimos um pilar de cinco metros em cinco centímetros, 

então aqui nós vamos usar a escala de 1/100 para reduzir. Então para cada 1 eu terei 

100 unidades do objeto real. Então a cada 1 unidade do desenho corresponde a 100 do 

desenho real.  

C-05: Dá os 500 centímetros. 

Wivian: Que são os cinco metros. 

C-02: A cada 1 centímetro tem 5 metros? 

Wivian: Não. Quantos centímetros tem 1 metro? 

C-02: 100.Eu falei no escalímetro. 
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Wivian: Ah, no escalímetrosim. Então para cada centímetro eu tenho 100 no real, eu 

tenho 1 metro de pilar para cada centímetro. Sombra desenha 1 metro na escala para 

100. Basta que você a deite aqui e conte até cinco. Então olha lá, essa é a altura do 

pilar representada 1/100. É interessante pessoal. Essa ferramenta é importante ou não 

é? 

C-02: É sim, senhora.  

(Os trabalhadores conversam entre eles enquanto Wivian entrega algo à eles). 

Wivian: Olha só pessoal, vai ter que sentar junto para poder entender.  

C-03: Tem que começar do 0 a contagem? 

Wivian: Sim, porque senão você deixa um para trás. Então pessoal, eu coloquei para 

vocês visualizarem esse projeto. Quem sabe qual é esse projeto? Já ouviram falar em 

planta baixa, corte, fachada? 

C-08: Não. 

Wivian: Olha aí na planta baixa, vocês entendem? É como se você tivesse a visão da 

casa por cima, é como se você tivesse cortado a casa ao meio. O que vocês conseguem 

ver? A porta, a abertura da porta, a janela, não é isso?  

 (Os trabalhadores conversam entre eles sobre a escala). 

Wivian: Pessoal, na planta baixa dá para ver a espessura da parede, da porta e da 

janela. Nós vamos ver isso com mais calma porque agora está chegando a hora do 

lanche. (Trabalhadores conversam todos ao mesmo tempo) 

C-03: Wivian vai ter prova? 

Wivian: Não, não vai ter prova. 

C-04: Só se for prova de fogo. (Risos) (Hora do lanche). 

Wivian: Pessoal, voltemos aí para a nossa investigação. Estamos vendo uma planta 

baixa, vocês tem alguma dúvida nesse tipo de representação? Quando nós vimos a 

escala, é a representação do pilar só que pequeno, não é? Agora nós estamos vendo a 

representação de uma casa, e é como se eu estivesse em cima da casa, por isso se 

chama planta baixa. Alguma dúvida com algum elemento que você achou estranho? 

C-03: Não, por enquanto não. 
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Wivian: Se ninguém tem dúvida, vamos para o próximo elemento. Pessoal existem 

projetos com vários elementos, como vocês trabalham com construção civil, vocês 

vêem casa, prédio. Se ninguém tem dúvida, me expliquem o que é essa setinha saindo 

do lado? A, B, C, D. Já que vocês entenderam, o que significa isso aí? 

C-01: As partes da planta. 

Wivian: Quais partes da planta? 

C-08: Tipo assim, A, B... Significa um lado. 

Wivian: Vocês concordam? 

C-04: Eu concordo. 

Wivian: Essa linha A/B e C/D tem uma setinha mostrando, e essa seta está 

mostrando para que lado você tem que olhar a casa. Mas é uma analogia interessante, 

os carpinteiros não se dividem em equipes? Quando você olha a seta C/D, você tem 

que olhar para que lado está direcionada a seta, a direção dessa seta chama corte, então 

você tem o corte C/D indicando para que lado você tem que olhar a planta e você tem 

o corte A/B. Então o C/D está falando para nós olharmos para lá, então olhando da 

esquerda para direita podemos ver uma parede, depois podemos ver um corredor que 

está escrito circulação, e depois nós entramos na sala de estar e depois entra na 

cozinha. Conseguiram ver? Nós estamos olhando o corte C/D. Acompanha o risco do 

corte. Agora eu quero que vocês observem o desenho, olhem o corte C/D... Você não 

entendeu? 

C-06: Isso aqui não. 

Wivian: Isso aqui é uma pia e isso aqui um fogão. Nessa representação aqui é uma 

janela, isso é só para mostrar que é uma cozinha. Mas existem projetos, C-06, que você 

tem todo o detalhamento da cozinha mesmo, essa que eu deixei para vocês verem é 

uma planta bem simples. Então no caso, vocês entenderam que o corte C/D está 

passando aqui? Tem que representar a primeira alvenaria, está certo ou tem algum erro 

nesse corte? C-11está dando certo o corte?  

Wivian: Nesse projeto, o desenhista não foi muito detalhista, ele poderia ter 

desenhado a geladeira em pé, o fogão, a pia. Mas aí ele entra na cozinha e sai na última 
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parede, então por isso que é chamado de corte, porque é como se você estivesse 

cortando a casa e observando o que tem na casa. Agora observe esse corte A/B. 

(Wivian distribuI o corte A/B) 

Wivian: E o corte A/B? Está difícil entende-lo? Você tem que olhar na planta baixa 

onde é o corte A/B, observem a seta do corte, olhem a planta baixa e veem se está 

“batendo” com a figura do corte A/B. Vocês já viram esse tipo de desenho antes?  

C-02: “Ave Maria” 

(Trabalhadores observam o corte A/B e conversam entre si). 

C-05: Wivian eu não entendi o corte A/B não. 

Wivian: Então vamos olhar aqui, você sempre olha o corte com a planta baixa, a seta 

está mostrando para cá, então você começa daqui para lá, cortando aqui eu tenho o 

quê? Uma parede. 

C-01:Uma parede. 

Wivian: Eu entro aqui na sala de estar, seguindo o corte eu vejo uma parede, olha aqui 

a circulação e seguindo eu vejo a porta. Depois você vê outra alvenaria, uma parede e 

depois o banheiro, e ai você passa bem na janela do banheiro, depois que termina a 

janela acaba tudo. Olha aí o telhado, aí você desce o telhado. Tranquilo? 

C-07: Tranquilo. 

Wivian: Pessoal, dúvidas no corte A/B? 

C-01: Não. 

Wivian: Agora a última aqui para vocês. 

(Todos conversam ao mesmo tempo) 

Wivian: Entendeu a fachada? Fachada é a parte da frente, por fora da casa, temos a 

fachada posterior. Nós temos quatro fachadas, porque uma casa não tem quatro lados? 

C-03: Essa fachada posterior é a parte de baixo da casa? 

Wivian: Depende do observador, você lembra que nós falamos? 

C-03: Ok. 

Wivian: A fachada está correta? Está tudo certinho? 

C-02: Está sim. 

Wivian: Pessoal para finalizar, está todo mundo com calculadora aí? 
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C-07: Sim. 

Wivian: O projeto tem um carimbo que traz as informações dele. E tem a escala que 

nós já vimos hoje. Nós temos aqui quantos quartos no prédio que vocês estão 

fazendo? 

C-09: Dois quartos. 

Wivian: Tem suíte? 

C-03: Suíte, varanda. 

Wivian: Vamos calcular a largura da sala de estar? Peguem a calculadora. Quantos nós 

temos aqui? 

C-07: 4,728 

Wivian: Então vamos arredondar para 4,72 

C-03: Se nós tirarmos esse 8 aí vai ficar errado. 

Wivian: Ele está falando uma coisa interessante aqui. Lá no final vai ficar errado. 

Então nós temos que calcular do jeito que está aqui, a medida exata. Então digita aí na 

calculadora 4,728 pela a outra dimensão aí 3,745. Bateu o resultado com o de vocês? 

Nós estamos multiplicando essa por essa, então nós teríamos que descontar porque 

essa não está aí dentro. 

C-07: Somou qual? Esse e esse? 

Wivian: É menos esse. Mas aqui nós temos que tirar área, não é só esse 1,48, nós 

temos que calcular a área. Esse comprimento vezes essa altura. Vocês concordam que 

para encontrar essa área nós temos que somar esse pedaço com esse outro aqui? 

C-09: Tem que dividir. 

Wivian: Olha só, aqui eu tenho uma sala de estar, aqui um banheiro e aqui uma 

cozinha. Então eu posso somar tudo e chamar de sala de estar? 

C-02: Não. 

Wivian: Então essa medida vai ser a sala de estar, esse pedaço o banheiro e esse a área 

de serviço. 

C-06: Cada pedacinho tem sua medida. 

Wivian: Vocês acham que esse tamanho dá para ser a cozinha? Você tem uma 

cozinha desse tamanho? 
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C-09: Minha casa é pequena, se juntar tudo não dá isso aí. 

Wivian: Você viu a área de serviço? É pequena? Agora os quartos, nós temos a área 

dos quartos, 2,94. Como nós vamos saber a área dos quartos? 

C-09: É 2,49 

Wivian: Então calcula aí 2,49.5 por? 

C-03: 3,855. 

Wivian: Essa cota nós aproveitamos ela na medida. Quanto que deu a área do quarto? 

C-01: Essa tamanho aqui está confuso. 

Wivian: Esse é o tamanho acabado. Quanto deu o tamanho do quarto? 

C-01: Aqui está acabado, não tem massa de cimento, reboco, pintura? 

Wivian: Aqui já está acabado. 

C-04: Deu quanto aí no de vocês? 

C-01: O meu deu 6,35. 

Wivian: A área está mostrando aqui que são 9 metros, não está faltando alguma coisa 

aí não? Essa A é a área. 

C-05: Isso é cubado? 

Wivian: O que é cubado? 

C-05: É porque ele multiplica as 4 áreas e dá o tamanho. 

Wivian: Então tem que fazer isso. Em 9 metros cabe uma cama? 

 

(Todos riem) 

Wivian: Então 4 metros de comprimento e 2 de largura, vai dá quanto de área? 

C-09: 6? 

Wivian: 4 vezes 2 

C-06: 8. 

Wivian: Calcula o comprimento da cama 1,80 por 2,20. 

C-07: 4 metros 

Wivian: Até agora nós temos a cama. Falta o quê? Guarda-roupa? A largura do 

guarda-roupa é na faixa de uns 60 centímetros por quanto de comprimento? 

C-05: Pode ser de 1,80. 
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Wivian: Então calcula aí. Usem a caneta aí, anotem. 

C-06: Não vai caber ninguém dentro do quarto, porque a cama e guarda-roupa já vão 

encher o quarto. 

Wivian: o guarda-roupa vai ser 0,6, anotem aí. Qual o resultado? 

C-01: 2,40. 

Wivian: Você não sabia que tinha dois quartos? 

C-04: Depois de pronto tem que passar longe, senão eles chamam a polícia. 

Wivian: Mas na hora de construir né? Então se nós somarmos a área da cama com a 

do guarda roupa dará quanto? 2,60 por 4. 

C-04: 6,40. 

Wivian: Então nós temos 9 metros, 9 menos 6,40 dará quanto? 

C-02: 2,60. 

Wivian: 2,60. Nesses 2,60 dá para colocar mais o quê? Cabe um rack? Qual o tamanho 

que deve ser esse rack? Lembrando que a porta precisa abrir. 

C-01: A porta é 0,80. 

Wivian: Então tirando a porta sobra quanto? 

C-08: 1,80 

Wivian: Você considerou a cama desse lado ou desse? 

C-03: Qualquer posição que você quiser. (Risos) 

Wivian: Esses quartos não cabem nada. 

(Todos concordam) 

Wivian: Esse quarto não tem conforto, tem que saber a medida dos móveis antes de 

comprar o apartamento. 

C-07: Eles fazem visando o dinheiro, então quanto menor, mais apartamentos eles 

podem fazer. 

 (Todos conversam juntos) 

C-05: Por laje são oito apartamentos. 

(Todos conversam juntos) 

Wivian: O carpinteiro não tem acesso a informações importantes. Se alguém entra 

aqui e pergunta quantos quartos tem por apartamento, vocês não sabem dizer? 
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C-04: Não, não sabemos. Estamos sabendo agora. 

C-01: O serviço do carpinteiro tem que ficar certinho para o pedreiro fazer. Quando 

eles vão nos contratar, eles falam que um é cliente do outro, então um tem que fazer o 

melhor para passar para o outro. 

C-02: Desse lado do prédio são dois quartos sendo um suíte e de outro três quartos 

com um suíte. 

C-09: Certo, na verdade aqui, são dois quartos e um suíte nesse prédio. Mas nós 

estamos comentando aqui, o tamanho do quarto para colocar as coisas. Então nesse 

desenho faltam 2,60 para terminar o espaço do quarto. 

C-10: E tem que pensar onde você vai pisar. (Risos) 

Wivian: É verdade. Sobra pouco espaço. E a cozinha? Vocês viram o tamanho da 

cozinha? 5 m². Nós precisamos colocar geladeira, armário e fogão. 

C-04: Tem que saber o espaço para já colocar aquele armário pregado na parede. 

Wivian: Se ele ficar em cima da pia já economiza espaço, e ainda tem o sugador de 

gordura também. 

C-02: Na minha cozinha é quase junta com a sala, não cabe quase nada, deve ter uns 3 

m²  e ainda tem um balcão. 

Wivian: Então se essa sua for 3 metros de comprimento por 2 metros de largura, dá 6 

m², já é maior que essa aqui. 

C-03: Mas lá é bem pequeno mesmo. 

Wivian: Mas pessoas, olhem aqui, se cada família que entrar nesse apartamento tiver 

um carro? 

C-04: E tem, ás vezes tem até mais de um. 

Wivian: E será que tem vaga para todo mundo? Mas será que nós temos garagem para 

todos os apartamentos? Vamos somar? São 168 apartamentos, se cada pessoa tiver um 

carro nós teremos 168 carros. Nós temos 168 garagens? 

C-05: Nesse prédio aqui nós temos duas garagens por apartamento. 

Wivian: Então nós vamos ter quantas garagens? 

C-04: 336. 
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Wivian: A minha conta então é 168 mais 168. Eu tenho 8 apartamentos com 21 

pavimentos, mas cada apartamento tem 2 garagens. Então tem o subsolo e a garagem. 

E a garagem do prédio de lá? 

C-01: A garagem dele é para o lado de lá, mas eu não sei se lá é 2 garagens, acho que o 

espaço não dá duas garagens. Tem horas que eles focam demais em um lugar e 

esquecem outros. 

Wivian: Onde está o C-06 para explicar fundação? 

C-04: O C-06 some na hora de explicar. (Risos) 

Wivian: Vamos então para a parte de fundação. Esse material que eu entreguei é 

presente para vocês, a caneta é só no último encontro que vocês vão poder levar. 

(Todos conversam juntos) 

Wivian: O C-06 vai explicar fundação. Pessoal agora está na hora da fundação, a 

maioria e eu também vou aprender hoje o trabalho de fundação, e os carpinteiros vão 

nos ajudar. Nessa parte de fundação muitos tem dúvidas e é uma parte 

importantíssima na construção do prédio. Pode começar. Aqui estão os projetos que 

vocês separaram. 

E-01: Primeiro passo é escutar, a parte mais importante da obra é a colocação dos 

pilares, e outra coisa importante é achar o RM para saber o ponto de saída da obra, 

pega a medida da obra, somam-se todas elas e coloca mais 1 metro, aí nós vamos 

achar todo o espaço da obra. 

Wivian: Então a parte mais importante é a colocação dos pilares e achar o RM. O que 

é RM? 

E-01: É o nível 0,0 da obra. 

Wivian: E depois? 

E-01: Você vai fazer o gabarito na altura de 1,0 metro de altura, só nessas medidas 

aqui. Tem que ser um metro a mais para cada lado. 

Wivian: Então depois do resultado é um metro a mais para esse lado e um metro a 

mais para o outro. 

E-01: Aqui deu 20 metros, então você vai nivelar. Tem que fazer todas essas medidas 

antes da construção do pilar. 
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C-02: Isso é para a construção do gabarito? 

E-01: E depois do gabarito pronto, nós vamos marcar as medidas, e tem que conferir 

para ver se está igual ao próximo. Depois você vai somar o perímetro e colocar o 

resultado P.20 aqui e P.20 lá. 

C-02: ah, tem que colocar as medidas aqui. 

E-01: você tem que colocar nos quatro lados. Esse projeto é o primeiro a sair da obra, 

o próximo projeto que você precisa é o dos “tubulões”. Você marca certinho e vê aqui 

na legenda. Na legenda você acha a profundidade dele de 6 metros, aí você marca no 

nível 0 os 6 metros para baixo. Depois você pega a base de 1,20 m e, em seguida, os 

“posseiros” vão abrir os buracos para os “tubulões” e você volta para o projeto. Um 

erro é fatal, quebra material, funcionário vai embora. Para não perder tempo, você 

pode abrir duas linhas ao mesmo tempo para medir o pilar. Você vai marcar o 

“prumo” do centro. 

Wivian: Porque se chama “prumo” de centro? 

E-01: Porque vai ficar no centro do pilar. 

Wivian: Entenderam porque chama “prumo” de centro? Obrigada E-01. Então 

continua C-06. 

C-06: Mas ele já explicou tudo. 

Wivian: Não, mas tem mais projeto para a gente ver. 

C-03: Tem que lembrar do gabarito, ele tem que bater certinho com a legenda senão 

dá errado. 

Wivian: C-06, então explica tudo de novo aí, o RM. 

C-06: É o nível 0,0 da obra. Tem que saber o nível de altura do pilar para saber quanto 

vai precisar furar, tem que achar o eixo. 

(Trabalhadores conversam entre eles) 

Wivian: O gabarito que vocês fazem lá em cima não é o mesmo que vocês fazem aqui 

em baixo. 

C-05: Aqui é de fundação. 

Wivian: Ah, a menor medida é a largura e a maior o comprimento. 

Wivian: Como acha o eixo? 
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C-01: No “prumo” de 90. 

Wivian: Aí termina o gabarito? Então não é tão difícil. E se eu errar as medidas? 

C-07: Aí cai tudo. 

Wivian: Não posso errar então. 

C-09: A mesma medida daqui tem que ter aqui. 

C-01: Aí você tira o eixo. 

Wivian: Então me digam por que o carpinteiro tem tanta dúvida em fundação? 

C-04: Eu ainda não sabia disso aqui. 

C-02: É porque é muita coisa. 

Wivian: Vocês não participaram dessa etapa? 

C-02: Participamos, mas é muita coisa. Na fundação é só um que marca e os outros 

vão fazer caixote. Quem mais locou aqui foi o E-01 e o C-06. 

Wivian: Quem boa então essa oportunidade para nós aprendermos. 

C-05: Se isso sair errado vai até o final errado. 

Wivian: Por isso também que não pode ter muita gente locando. 

(Todos conversam juntos) 

C-02: O C-07 não achou as medidas do outro colega e fez errado, aí teve que quebrar 

tudo e fazer novamente, as vezes é tanta pressa que dá erro. 

Wivian: Mas depois de fazer a locação tem como saber se está certo? Ficam muitas 

pessoas observando? 

C-05: Tem demais. 

Wivian: Vocês compreenderam? 

C-04: Sim. 

Wivian: Eu não tenho a prática e nem os saberes que vocês sabem, então não vou 

dizer que eu sei. (Risos) 

C-02: Se você quiser ter a prática, vai começar uma fundação semana que vem. 

Wivian: Aí eu “ponho a mão na massa” (Risos). Eu gostei demais do encontro de hoje, 

aprendi muito. Eu vou tentar no próximo convidar o C-10 para nos ensinar a fazer 

escada, ele já me explicou, já fiz a entrevista com ele. Eu gostaria que vocês tivessem a 

oportunidade de aprender a fazer a escada. (Encerramento do Cenário 2) 
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Cenário 3 

Wivian: Então vamos começar pessoal. Bom dia! É um prazer estar aqui reunindo 

com vocês mais uma vez porque não é toda pesquisa que nós temos essa 

oportunidade, principalmente com carpinteiros e pedreiros que estão sempre 

envolvidos na obra. Meu orientador ficou muito satisfeito com a participação de 

vocês. Hoje eu trouxe o carpinteiro C-10, ele nem poderia vir aqui porque está em 

outra obra, mas eu trouxe ele para dialogar conosco. Aliás, é difícil para vocês pararem 

o que vocês estão fazendo para ir aprender um pouco do que o C-10 faz, na verdade 

não tem jeito, né C-10? Nem eles aprendem o seu trabalho e nem você aprende o 

deles. Então, vamos recapitular aqui o primeiro cenário que nós fizemos: nós 

estabelecemos os temas que iríamos trabalhar e todos decidiram que o primeiro tema 

seria a leitura e compreensão de projetos e fundação também. E para esse encontro 

agora ficou locação de pilares. Vocês colocaram lá um esquadro com trena e também a 

escada, mas como nossos encontros já estão acabando, eu decidi trazer o de escada 

agora. Hoje será a locação de pilares com a trena, nivelamento a laser e a montagem de 

escada. Então vamos começar. Vocês gostam de sentar muito longe! 

C-04: É porque senão dá choque. 

Wivian: Dá choque? (risos). Eu revisei os cenários aqui com vocês para ficar mais 

contextualizado. Agora minha pergunta é se todos vocês sabem o que é locação de 

pilares? Todos vocês entendem como faz locação de pilares? 

C-01: Lá tem gabarito? 

Wivian: A obra lá é diferente, mas essa obra aqui vocês sabem? 

C-03:Nessa aqui nós fizemos o gabarito dela toda, o gabarito do prédio, dos pilares. 

Wivian: A parte inicial da obra eu percebi que quem faz é o E-01, então gabarito é a 

mesma coisa que locação de pilar? 

C-07:É, você puxou o esquadro e já vira o gabarito, vira a marcação dela, porque no 

projeto se você puxar o esquadro você já 50% dos gabaritos prontos. Aí você vai 

trabalhar só com medida para fechar ele. 
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Wivian: Agora deixa eu entender, locação de pilar é aquela madeira que vocês colocar 

para marcar o pilar? 

C-02: Não, aquilo lá é o gabarito. 

Wivian: Então o gabarito significa continuar? 

C-03: Não, você vai marcar os pilares, depois de marcar que você vai loca-los.  

Wivian: Porque no último encontro o pessoal gostaria de saber sobre fundação, e eu 

perguntei: Vocês estão querendo saber sobre tubulação? Aí vocês disseram que 

fundação é a parte inicial da obra. Então tem o gabarito da obra, o RM que é o ponto 

zero e a partir dai começa as locações. 

C-01: Isso. 

Wivian: Então naquele momento é a marcação da obra e a locação do pilar? 

C-06: Você vai pegar os gabaritos e marcar o local das locações de pilares. 

Wivian: Até quem usa o prumo de centro também? 

C-03: Exatamente. Você vai colocar os pilares dentro do gabarito que você fez daquela 

obra. 

Wivian: E ali não pode sair nada errado? 

C-03: Não, se sair fora você corre o risco de quebrar o pilar. 

Wivian: O E-01 disse que manda até pedreiro e carpinteiro embora. 

C-04: Manda sim. Manda todo mundo. 

Wivian: Então é bem sério, o prejuízo é grande. Então pessoal, está tendo alguma 

confusão quando nós elencamos os temas. Porque colocaram assim, locação de pilares 

(esquadro com trema). Nessa fase de locação aqui faz esquadro com trema? 

C-01: Faz, as linhas ficam todas soltas aí tem que puxar com o esquadro. 

Wivian: Então na parte de cima nós temos o gabarito dos pilares, mas aí não fazem 

esquadro com trena mais? 

C-02: Fazem sim. 

Wivian: Por isso que eu confundi, porque colocaram assim, locação de pilares 

(esquadro com trena). Então locação de pilares é aqui embaixo? E aqui também faz 

esquadro com trena? 

C-07: Faz sim.  
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Wivian: Eu coloquei aqui uma pergunta, não estou vendo aqui os ajudantes. Todos 

vocês sabem fazer esquadro com trena? 

C-03: Nem todos. 

Wivian: Porque isso acontece? 

C-04: Tem que saber fazer a conta. 

Wivian: Tem que multiplicar? Como funciona isso aí? 

C-02: Você coloca 4 metros aqui e tem 2 linhas cruzando lá, coloca 4 metros em uma 

e puxa 8 metros na outra, depois você mede o diâmetro daqui até ali para ver quanto 

dá. 

Wivian: E como você faz essa conta? 

C-02: De cabeça. 

Wivian: E quanto dá? 

C-02: Tem uma linha aqui e outra ali, coloca 4 metros em uma e puxa 8 metros na 

outra, onde você marca onde você colocou os 4 metros e puxa os outros 8 metros. 

(Todos conversam juntos) 

Wivian: Todos sabem fazer isso? 

C-03: Sabem sim, menos alguns aqui. 

Wivian: Então é importante essa reunião porque não será só eu que irei aprender 

hoje. 

C-02: Cada marcação do esquadro depende do tamanho da obra, cada obra tem sua 

marcação no esquadro. 

Wivian: Então o 4 e 8 metros são um exemplo? 

C-02: Sim, mas 4 e 8 usam mais. 

Wivian: Mas você não me explicou como usa a outra medida. 

C-02: É de cabeça (risos) 

Wivian: Para fechar é 12? 

C-02: Não. É 10 metros. 

Wivian: Aumenta dois na maior medida? 

C-02: É mais ou menos. 
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Wivian: Nesse caso não aumentou 2. Conta esse segredo para nós. Como você faz 

esse cálculo? 

C-02: É porque já grava essa medida, agora se for outra medida eu já não sei, tem que 

ser uma medida fechada. 

Wivian: Um número exato? 

C-02: Isso. 

Wivian: E se for número quebrado? 

C-02: Dá errado, se não der inteiro você pode apagar tudo porque está errado. Você 

tem que pegar o gabarito e soltar a locação do lado exato de onde está o gabarito, tem 

que ser o mesmo ponto, você puxa a medida de acordo com o esquadro. 

Wivian: O que é mais importante na locação dos pilares? 

C-03: Tem que ter o esquadro e a medida dos pontos. 

Wivian: Já aconteceu de estar errado? 

C-01: Já aconteceu de o engenheiro e o mestre de obras locarem errado, aí tem que 

quebrar tudo. 

Wivian: E o prejuízo não vai para o carpinteiro? 

C-04: Não se sair errado a culpa é do encarregado que não viu e falou que estava 

errado. Os encarregados confiam no trabalho dos carpinteiros, mas se a pessoa for 

iniciante, quem faz a marcação é o encarregado. A obra começa no topógrafo? 

Wivian: Topógrafo é quem faz o nivelamento do solo. 

C-11: O topógrafo faz a marcação do lote onde a obra vai começar. 

Wivian: Então aquele ponto 0.0 quem faz é o topógrafo? 

C-06: O topógrafo determina de acordo com o projeto, ele vê o nível 0.0 e nivela até o 

nível da rua. 

Wivian: Estava dando errado? 

C-06: Se for 0,5 centímetro de diferença no final dá errado. 

Wivian: O engenheiro disse que vocês tiram a medida certinha que no final dá a 

diferença de 1 ou 2 milímetros de diferença, é muito pouco. 

C-11: Tem que ser bem certinho, passou disso já condena o prédio. 

Wivian: Dá para saber de um pavimento para o outro quanto está entortando? 
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C-02: Tem as réguas que marcam. 

Wivian: Eu trouxe o material aqui para nós marcamos certinho. 

(Wivian cumprimenta o E-01) 

(Todos conversam juntos) 

Wivian: Tem umas perguntas que dá para explicar com as coisas que eu trouxe, mas 

tem outras que não, como essa aqui: é possível fazer a marcação dos pilares sem a 

marcação do esquadro? 

C-08: Não tem jeito. 

Wivian: Por quê? 

C-08: Porque você precisa do esquadro para colocar no ponto certo. 

Wivian: A forma de fazer esquadro na outra obra é diferente dessa aqui? 

C-03: Lá não tem esquadro. 

Wivian: Como você sabe que lá não tem esquadro? 

C-03: Lá não tem gabarito para marcar a obra. 

Wivian: Lá não tem a madeirinha para marcar o canto da obra. E aí porque não tem 

essa referência você acha que não tem esquadro? 

C-03:É, eu acho que sim. 

Wivian: Você acha que ele parte do centro do prédio para tirar as medidas? 

C-03: Ou então de lado. 

Wivian: Ou de lado. E para você é estranho? 

C-03: Eu sempre achei estranho, eu olhava lá de cima do outro prédio e me 

perguntava: Aquilo que ele usa para locar? Ele puxa o ponto e de lá, ele distribui os 

pontos. 

Wivian: É diferente. 

C-04: Eu já vi obra que o topógrafo tirava os pontos. 

Wivian: Essa forma aqui é mais rápida? 

C-02: Sim, bem mais rápida. Aqui com dois meses estava pronto. 

Wivian: Então eles devem tirar esquadro de outra forma. C-05 você teve a 

oportunidade de aprender outra forma de fazer esquadro? 
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C-05: Já usei outras formas, mas essa aqui do prédio é a mais frequente, usa mais o 

esquadro a linha e a trena. 

(Todos conversam juntos) 

Wivian: Não tem perigo de ficar torto lá não? 

C-05: Se a medida estiver correta não tem problema não. 

Wivian: O topógrafo não erra não? 

C-05: Muito difícil, só quando tem um e outro diferente pode ser que dá errado. 

Quando joga no programa do computador não tem como errar, usa a “fórmula de 

bhaskara”. 

Wivian: Mas e a “fórmula de bhaskara”, vocês usam ela aqui? 

C-03: Matemática sempre usa. 

Wivian: Então está ajudando muito aqui. 

C-04: Ajuda na soma das medidas. É o dia inteiro usando a matemática. 

Wivian: É a matemática junto com a cabeça? (risos) 

C-04: É minha cabeça que faz as contas. A senhora é professora de matemática? 

Wivian: Sou professora de matemática, não é possível que eu não ia saber. (risos).  

C-05: O mestre de obra fala assim: joga 1000 milímetros aí. 

Wivian: Ele não fala 1 metro? 

C-03: Não. 

Wivian: Quanto é uma polegada? Quantos centímetros? 

C-01:Dá 2 centímetros. 

Wivian: Exato? 

C-01: Sim. 

Wivian: Bom pessoal, todos falaram da forma que entendem, então eu fiz essa 

maquete. Não está da forma que um carpinteiro faz, mas acho até que ficou bom. 

C-04: Eu vou medir seus esquadros. 

Wivian: Está torto? Vocês estão tão acostumados com o trabalho de vocês que já 

“batem” o olho e sabem onde está errado. Foi meu marido que cortou (risos). 

C-03: Ele é o que? 
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Wivian: Ele é geógrafo. Eu pedi a ele para cortar 30 cm por 60 cm, aí ele cortou, mas 

na hora esqueceu-se de fazer o esquadro. É até interessante para nós observarmos 

como o esquadro é importante. 

C-04: Então vamos medir. 

Wivian:(risos) Arredonda essas medidas aí. O errado está onde? 

C-01: Na espessura da madeira que não considerou, ele teria que descontar a espessura 

da madeira para dar 60 centímetros exatos. 

Wivian: Eu queria dizer a vocês que não só nós sabemos fazer esquadros, mas 

existem pessoas que o fizeram há muitos anos atrás. Já ouviram falar de Pitágoras? 

C-02: Já escutei falar quando eu estudava. 

Wivian: Pitágoras vivia na Grécia, ele começou a olhar para as pedras no chão e a 

observar as medidas das pedras. Como ele gostava muito de fazer contas chegou a 

seguinte conclusão: para fazer um esquadro desse canto, essa medida A deve ser 

multiplicada por ela mesma e a medida B por ela mesma. Então, qual será o resultado 

da medida C? 

C-03: O resultado das duas medidas? 

Wivian:O resultado vai ser das outras duas medidas. Pitágoras gostava de pensar 

profundamente. Então ele pensou: para eu conseguir fazer a medida desse esquadro eu 

pego as duas medidas vezes elas mesmas que somadas terão que dar essa outra aqui 

vezes ela mesma. Isso ficou conhecido como Teorema de Pitágoras e é estudado em 

todas as escolas e faculdades. 

Wivian: Vocês lembram das pirâmides do Egito? 

C-01: Já ouvi falar. 

 

Wivian: Nós temos uma noção. Os egípcios há muitos anos atrás tinham que 

construir uma pirâmide.  

(Wivian desenha uma pirâmide no quadro) 

C-01: Sua pirâmide é em 3D. 

Wivian: Tem que ter uma régua. 

C-01: Está bom. 
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Wivian: Está mais ou menos uma pirâmide. 

C-04: É uma tenda do Egito. 

Wivian: Eu sou péssima em desenho. Os egípcios nem conheciam Pitágoras. Sabe 

qual era a solução? Eles pegavam uma corda e faziam quatro nós desse lado e seis nós 

do outro lado. Para dar certo tinha que ter essa medida e quando isso acontecia tinha a 

medida conseguiam fazer o esquadro. 

C-02: Interessante. 

Wivian: É o mesmo raciocínio de Pitágoras? 

C-03: Muda a forma, mas o resultado é o mesmo. 

Wivian: Porque dá certa essa medida? Eles nem conheciam Pitágoras?  

 C-04: Isso aí é na matemática, mas eu fico pensando como eles conseguiam levar 

aqueles blocos de toneladas para construir as pirâmides, como faziam para carregar. 

Wivian: Não tinha carro naquela época, como eles faziam? 

C-02: Difícil. 

Wivian: Provavelmente eles usavam cordas. 

C-03: Esses nós significava na época as medidas deles, como nossa trena de hoje, se 

eles não fizessem os nós, eles não iam saber as medidas. 

Wivian: Não daria certo e os nós determinam a medida certinha. Assim nós temos 

nossas fórmulas, eles também tinham as deles, assim como os indígenas também tem 

as fórmulas dele. Outro dia vi na internet um pedreiro que faz de um modo diferente a 

soma dele. Será que dá certo? 

C-03: Dá sim. 

Wivian: Como vocês sabem? 

C-02: Porque mudou a forma, mas o resultado é um só. 

Wivian: Qual a medida que o E-01 usa para fazer esquadro? 

C-03: Nós usamos 3.10 devido a folga da cabeça da trena. 

Wivian: Aí não tem a medida correta? 

C-03: Isso pode dar erro. 

Wivian: E para fechar tem que dar quanto? 

C-03: 5 metros porque os 10 centímetros fica para fora. 
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 (Todos conversam juntos) 

Wivian: A linguagem do mestre de obras é em milímetros? 

C-01: Tudo em milímetros. 

(Wivian avisa que a hora do lanche está chegando) 

(Trabalhadores conversam sobre a obra e a construção de uma rampa) 

Wivian: E essas medidas do esquadro? 

C-07: Cada um faz de um jeito. Se fosse eu dividiria a linha no meio. 

Wivian: E tiraria o esquadro como? 

C-05: Eu pegaria a linha aqui para marcar. 

Wivian: Você usa a soma do E-01 que é 3,10 m? 

C-05: Isso. 

Wivian: Ai depois você pega essa ponta aqui. 

C-03: A linha tem que passar para cá, porque se passar no meio dá erro. 

Wivian: Então explica aqui para nós. 

C-03: Aqui no prédio fica tudo marcado. 

Wivian: Então é só esticar as linhas. 

C-01:É, aqui no prédio tem tudo marcado. 

Wivian: O topógrafo que esquadra isso tudo? 

C-04: Isso, fica tudo esquadriado pelo topógrafo. 

Wivian: Então fica tudo gabaritado? 

C-04: Isso. Nós já pegamos o projeto na medida exata. 

(Hora do lanche) 

Wivian:Agora vamos conhecer um pouco mais do trabalho do carpinteiro C-10. Pode 

começar. 

C-10: Qual a primeira dúvida que vocês têm no projeto de escada? 

Wivian: Ele está perguntando pessoal. Enquanto vocês ficam fazendo projeto de 

escoramento, o Alex está fazendo as escadas, já passaram alguma dúvida na cabeça de 

vocês sobre como fazer escadas? Tem alguma dúvida? 

C-03: A minha dúvida é sobre a projeção da forma da escada, porque o fundo dela é 

fácil, mas no projeto eu não se mostra. 
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C-10: Mostra sim, não mostra somente a escada do subsolo porque os degraus são 

reduzidos, agora aqui os degraus são diferentes, são maiores e encostam-se ao fundo 

da parede. Agora sobre o que você falou de projeção, nós temos que fazer a saída dela 

embaixo e tem que calcular as alturas do concreto, quando chegar à altura do concreto, 

você irá descer o tamanho que o projeto pede, no caso 12 centímetros e isso já reduz o 

tamanho da sua forma.  

C-02: Todas suas escadas você fez no piso debaixo? 

C-10: Sim 

C-03: Não tem viga não é? Só a rampa. Nunca deu defeito? 

C-10: Dá não, a diferença que dá é só quando vai fazer o contra piso, a escada você só 

faz com o piso de cima acabado. 

C-01: Lá em cima não tem diferença nenhuma? 

C-10: Dá diferença no pilar debaixo, porque você nivela quando você vai construindo. 

Wivian: Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é que falta escadeiro 

demais, não é Alex? O Alex não vence, toda hora ligam para ele. 

C-03: A escada em si, eu fui passando por outros prédios, eu senti essa escada muito 

pesada para você caminhar nela. Então, eu gostaria de saber qual o grau de declive e 

aclive dela? 

C-10: Da rampa? 

C-03: Isso, você sente que é uma escada pesada, mesmo subindo devagar, você chega 

lá em cima cansado. 

C-10: A escada desse prédio aqui é curta, a maioria dos prédios antigos tem outro 

modelo de escada. Porque esse modelo de escada é devido ao tamanho, como o 

tamanho aqui é pouco, ela fica um pouco mais pesada. Na subida o degrau é padrão 

17 centímetros, varia de 17 a 19 centímetros a altura dele, e o espaço desses dois 

prédios é menor, então não tem como colocar uma rampa mais leve. 

C-02: Mesmo abaixando a altura do patamar? 

C-10: Não. Porque aumenta o nível do degrau e fica mais pesada ainda. 

(Todos conversam juntos) 
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C-10: Pelos os espaços que eles colocaram aqui, ficaram muito curto esses patamares 

ficaram 2.21, eles ficaram curtos, eles fecham em 1.20 depois de acabado. 

C-02: Tem uns que são menores ainda. 

C-10: Não, eles vão fechar até o último em 1.39, ele parece ser maior, mas quando 

fechar vai ficar em 1.21. 

Wivian: Então nós temos que começar do início, não é C-10? Qual o ponto de partida 

na construção da escada? 

C-10: O ponto de partida é o fechamento do pilar. 

Wivian: Fechamento de pilar? 

C-10: É, quando é o começo do prédio na saída é diferente, quando vai fazer essa 

primeira saída do subsolo você tem que calcular só os tamanhos e as rampas. 

Wivian: Agora eu queria entender porque carpinteiro não faz escada? Porque 

carpinteiro trabalha com muita matemática e escadeiro também. Então qual é a 

dificuldade? Você já está nessa área há quanto tempo? 

C-10: Na escada há uns 10 anos. 

Wivian: E porque você acha que não tem muita procura dos carpinteiros para 

aprenderem a fazer escadas? 

C-10: É porque são muitos detalhes, e eu acho que o carpinteiro não quer mexer com 

escada porque tem muitos detalhes, e também você quase não para, a escada em si é 

leve para você trabalhar com ela, na laje é mais rápido, em 2 ou 3 dias você termina 

ela, agora a escada você vai trabalhando nela até ela ficar pronta. 

Wivian: Não para. 

C-10: Não para 

Wivian: Mas pela entrevista que eu fiz com você, C-10, eu não vi dificuldade. Aliás, eu 

não achei o processo da construção da escada um “bicho de sete cabeças”. 

C-05: Você fala na teoria, porque quando você vai fazer é diferente, é bem complicado 

tirar do papel e jogar na prática. 

Wivian: Então, C-10, vamos simular a construção de uma escada a partir do tipo. 

C-10: Então, a partir do tipo vamos para esse projeto aqui, o primeiro processo é a 

fabricação da escada do subsolo, é a primeira saída, ela é diferente da escada do térreo 
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e do mezanino, quando tem mezanino. A altura desse aqui é 3.06, aí nesse tem 4 

degraus diferentes, são 4 degraus de 16 centímetros e o restante são 15 degraus de 17 

centímetros. 

Wivian: Como você faz para calcular isso? Vamos aprender, vocês sabem o que é 

altura do espelho? Como nós calculamos isso? 

C-10: A altura de cada espelho é a altura de cada degrau, se são 15 degraus será então 

15 vezes 17. 

Wivian: Dá 255. 

C-10: São 2 metros e 55 centímetros. Depois nós temos 4 degraus de 16 centímetros, 

aí dá mais 64 centímetros, dá 3 metros e 9 centímetros, essa é a altura dela acabada. 

Para você achar o seu primeiro patamar você vai tirar 14 degraus, aí você vai descendo 

e tira os 5 que ficaram por último. 

Wivian: Gente, vamos prestar atenção aqui porque está sendo gravado. 

C-10: Aí é 17 vezes 15, são 85 centímetros. 

Wivian: E esses 85 centímetros seriam onde? 

C-10: Em cima desse. 

Wivian: Estão entendendo pessoal? 

C-10: Você pega do nível da laje acabada e desce 2,55 e você estará em cima do 

concreto, aí desce mais 14 centímetros que é o concreto e o “madeirite”.  

Wivian: Então é 2,55 mais 14 centímetros 

C-10: Isso, dá 2,69. 

Wivian: Você tem que somar. 

C-03: É somar ou diminuir? 

Wivian: Somar. 2,55 é a parte de baixo ainda? 

C-10: Não, essa é a parte de cima, depois você vai puxar a trena para baixo e descer a 

medida, aí aumenta 14 centímetros porque é a medida do concreto. Depois de fechar 

em 2.69, você fecha o pilar nessa altura. 

C-02: Isso eu acho fácil, difícil é quando a rampa passa dentro do pilar e vira. 

C-10: Para você achar esse corte é fácil, porque depois de fechar o pilar nessa altura 

você acha o patamar, que dará 1.26 que é o começo do primeiro degrau. 
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C-04: A rampa vai aqui embaixo? 

C-10: A rampa vai aqui nesse primeiro degrau.  

Wivian: Tinha que mostrar algum corte. 

C-10: Você vai pegar esse corte e levar com uma tábua lá no baldrame que está no 

chão. Desses 1.26 você pode tirar e achará esse primeiro nível pronto aqui, você risca 

e quando achar o chão você achará 12 centímetros que é a laje. 

Wivian: Calma aí, você puxa a linha e aqui passará uma tábua? 

C-10:É um “madeirite” de 30 ou 40 centímetros.    

Wivian: Como você faz para marcar? 

C-10: Marca na lateral dela, aqui dá o grau da escada. 

C-01:Um dia aconteceu uma coisa aqui, o C-10 não estava aqui e o povo foi inventar 

de fazer uma escada, gastaram muito material. (risos) 

Wivian: Você não estava aqui C-10? 

C-10: Acho que foi quando eu entrei, eles estavam tentando fazer a escada. 

Wivian: Eu estou percebendo que não está tendo muita empolgação para aprenderem 

a fazer a escada. Vocês não estão gostando não? 

C-06: Ninguém gosta disso não. 

Wivian:Porque? Aqui trabalha com os mesmos conceitos que vocês trabalham lá. 

C-10: Essas medidas não são totalmente as mesmas, porque na escada tem ângulo de 

45°, tem corte, tem esquadrilho. 

C-07: Fácil não é não. 

Wivian: Porque você acha que isso acontece C-10? 

C-10: Falta de paciência, tem que ter paciência para fazer os cortes. 

Wivian: Qual é esse corte que o C-04 falou que não mostra? 

C-10: É esse projeto aqui.  

Wivian: Então vamos ver. 

C-10: Esses cortes aqui do projeto, esse corte entra embaixo, eles já cortaram ele em 

1.34, e no outro é 1.21, e quando faz o corte o de 1.34 fica embaixo do 1.21. 

Wivian: Eu acho que é a leitura de projetos. Aqui tem esse “chanfrado” e na prática 

tem? 
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C-10: tem, mas tem que colocar o painel. 

Wivian: Como você acha essa angulação? 

C-10: Vem do patamar e da rampa. 

C-09: Um cara que conheço recorta as bordas. 

C-10: Dá mais trabalho. No projeto você olha e só imagina mais ou menos. 

Wivian: É aquela mesma questão da planta baixa. 

C-08: Eu já trabalhei com o C-10 um pouco, por isso que eu estou entendendo um 

pouco. 

Wivian: E qual o ponto mais difícil? 

C-08: Não para um minuto, tem trabalho o tempo todo, nunca acaba. 

C-10: Na prática você precisa de umas duas horas para explicar para alguém o projeto 

e começar a construção. 

Wivian: Teria que mostrar o fechamento do pilar com a escada? 

C-10: Teria que mostrar na prática, porque no projeto você pode passar o dia todo 

explicando, mas na hora de fazer é diferente. 

Wivian: Se cortar errado? 

C-10: Perde o material. Porque a escada é encaixe, se errar as medidas você perde o 

encaixe. 

Wivian: Então o material não é aproveitável. 

C-09: Fácil não é não, por isso que tem pouco escadeiro. Cada obra deveria ter uns 2 

ou 3 escadeiros. 

Wivian: E não tem. 

C-06: Se tiver algum carpinteiro que sabe fazer escada fica calado. 

Wivian: Você gosta C-10? 

C-10: Eu gosto porque é menos pessoas é mais tranquilo, eu faço o meu trabalho. 

Wivian: Por isso muitos estão sumindo aqui, estão fugindo da escada. 

C-10: O carpinteiro da escada tem mais autonomia. 

Wivian: Os outros carpinteiros fazem tudo. 

(Todos conversam juntos) 

C-02: Tem dias que não dá tempo nem de beber água. 
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Wivian: Tem que cuidar da saúde, tomar água e ir ao banheiro. Vocês concordam que 

esse conhecimento de escada é um conhecimento importante? 

Wivian: O carpinteiro que sabe fazer escoramento, barroteamento e escada vai ser 

diferente? 

C-03: Sim, porque ele será mais completo, tudo que perguntar ele saberá fazer. 

Wivian: Vocês não fazem por opção? 

C-04: Porque não sabe mesmo. 

Wivian: Mas tem uns aqui que nem querem aprender 

C-02: Porque é mais difícil, eu consigo desenrolar ela, mas olhando o projeto parece 

mais difícil. 

(Todos conversam juntos) 

Wivian: Então eu acho que acontece o seguinte, todo carpinteiro para se tornar 

carpinteiro ele tem que fazer estágio, e se ele está trabalhando na escora, ele não tem 

tempo de aprender com o escadeiro. 

C-03: Tem pessoas aqui que não tem muita paciência para ensinar. 

Wivian: Sessão desabafo agora. (risos) 

(Todos conversam juntos) 

Wivian: Já que vocês falaram em briga, teve uma vez que teve uma briga e o pessoal 

teve que descer. Como a equipe brigou o P-01ficou gritando as medidas. 

C-01: Era o C-06. 

Wivian: O C-06 e quem? 

C-04: E o C-09, toda vez que tem briga aqui o C-09 está no meio. 

Wivian: O C-09 é mais “esquentado”? 

C-01: É, gosta de arrumar confusão. 

Wivian: Então vamos terminar por aqui, então, C-10 faz um resumo do que é mais 

importante saber. 

C-10: Aprendendo a ler o projeto de forma, você aprende a fazer a escada, porque 

você saberá o nível, o patamar. A rampa é só você riscar ela e colocar os 12 

centímetros. Depois de riscar fica mais fácil, porque você puxa a medida até o 

tamanho do patamar. 
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C-02: O cara fez a escada e veio puxando de cima para baixo, está certo? 

C-10: O certo é de cima para baixo, porque você pega o concreto dela acabado, 

porque tem que pegar o ponto mais alto do concreto. 

Wivian: Eu queria agradecer o C-10, porque ele se prontificou em vir aqui e deu essa 

explanação para nós. É claro que nós não vamos sair construindo escada, mas é bom 

conhecer um pouco.  

C-01: O projeto tem 50% do que o carpinteiro precisa na obra. 

Wivian: O restante é o que? 

C-05: É prática. 

C-10: Porque par fazer tem que ter muita paciência e técnica. 

(Todos conversam juntos) 

Wivian: Enquanto o P-01 foi buscar o equipamento, vamos falar um pouquinho 

sobre o nivelamento. O nivelamento é importante para atividade dos carpinteiros? O 

que vocês veem aqui é o P-01 com a máquina de nivelamento a laser, mas eu vi na 

internet que tem outros meios. Já viram? 

C-01: Tem o nível alemão, o nível de mão e o nível de mangueira. 

Wivian: Para nivelar com a mangueira tem que encher a mangueira e ficar de um lado 

para o outro. 

C-02: Não pode ter bolha não. 

Wivian: A falha que pode acontecer no nível da mangueira são as bolhas? 

C-01: Tudo que você for fazer tem que tomar as precauções. 

C-02: Tem que conferir o nível da água. 

Wivian: Está tudo certo, o nível certo, tem alguma possibilidade de dar erro? 

C-07:Existe, um dia eu estava batendo dentro da mangueira. (risos) 

Wivian: Na ponta da mangueira? 

C-07: Eu olhei e vi a água estava indo embora, aí tive que encher três vezes. 

(Todos riem) 

(P-01 chega e Wivian o convida para se juntar ao grupo) 

Wivian: Gente, o P-01, companheiro nosso de todos os pavimentos vai explicar para 

nós um pouco desse equipamento moderno que é o nível a laser. Muitas vezes o 
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pedreiro P-01 está trabalhando e as pessoas nem sabem o que ele está fazendo. Então, 

é importante nós sabermos também. O P-01vai explicar aqui um pouco do trabalho 

dele bem rápido porque ele ainda não terminou o trabalho dele lá em cima. Então, P-

01, explica como funciona isso? 

P-01: Para começar a fazer o trabalho com o laser, eu vou escolher o nível mais crítico 

da laje, que é o ponto mais alto e sobe os pilares, depois que fecha esse pilar, eu vou 

para o pilar para nivelar o próximo espaço. 

Wivian: O P-01 está falando do nivelamento aqui e lá, agora eu quero saber qual a 

primeira coisa que você nivela? 

P-01: Primeira coisa é o ponto U, que é o nível mais crítico da laje e nivelo lá, tem a 

medida certa.  

Wivian: Mostra para nós aqui. 

(Todos conversam juntos) 

Wivian: Existem obras que não utilizam o nível a laser? 

P-01: O mais comum é esse equipamento. 

Wivian: Se vocês pesquisarem na internet esse equipamento, vocês verão que tem 

vários modelos até mais modernos que esse. 

(Todos conversam juntos) 

Wivian: Pessoal, olhemos aqui, nós marcamos lá o ponto mais alto da laje, o laser 

regula até mostrar aquela ponta. Agora significa o quê? 

P-01: Agora nivelou, aí mostra aqui. 

C-08: E essa ponta? 

P-01: Se ficar desnivelado, ela vai subir ou descer. 

Wivian: Agora a máquina vai passar em todas as fases da obra. Esse aparelho faz esse 

barulho para saber que está ligado. Faz aí só para nós termos uma base. 

(P-01 faz o teste na máquina que sinaliza quando marca 1 metro) 

Wivian: Tem que marcar certinho? 

P-01: Se der muita diferença, debaixo dos pilares fica alto.  

Wivian: Eu observei que você marca os pilares e depois eles continuam fechando os 

“U”. 



249 
 

 
 

 

P-01: Eu venho com a máquina nivelando, aí se uma dá 10 e a outra dá 9, pode saber 

que lá embaixo está errado. 

Wivian: E qual a diferença dessa fase para aquela que as escoras já estão todas 

marcadas? Porque lá você não marca. 

P-01: Lá é a escora da laje, tem que fazer o nivelamento da laje.  

Wivian: E como você marca? Porque aqui foi 1 metro. 

P-01: É medido, lá dessa medida para cima é 96 centímetros daqui ao canto da reta.  

Wivian: O ponto que tiver errado mostra. E aí pessoal, era isso mesmo que vocês 

sabiam? 

C-02: Sim, normal 

Wivian: É só gravar as medidas e colocar aqui. 

P-01: Eles mesmos já sabem, é 1.22 para cima e 96 centímetros.  

Wivian: E se der errado? 

P-01: Às vezes passa 1 ou 2 centímetros aí arruma lá em cima.  

Wivian: Era isso mesmo, obrigada Everaldo. Vamos bater palmas, pessoal? 

(Todos batem palmas) 

C-02: Faltou o piso. 

Wivian: Nós não falamos do piso? 

C-01:Falamos não. 

Wivian: Então fala aí Everaldo. 

P-01: Do piso é igual à laje, vamos supor, esse piso todo é 1 metro, eu olho se os 

cantos estão mais altos e nivelo. 

Wivian: Você acha interessante que os carpinteiros saibam mexer com esse 

equipamento? 

P-01: É só aqui que carpinteiro nivela laje.  

Wivian: Vocês sabem mexer com esse equipamento? Venham todos. 

P-01: Em outros lugares é o carpinteiro que nivela. 

(Carpinteiros aprendem a manusear a máquina, P-01 mostra os detalhes do equipamento) 

(Todos conversam juntos) 

Wivian: O P-01 está explicando. 
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Wivian: Ótimo P-01, muito obrigada. Mais uma coisa que nós aprendemos hoje. 

Desculpa o incômodo de ter tirado você do seu trabalho. Depois você me passa seu 

contato para eu enviar o resultado da minha pesquisa. Bom, pessoal, então é isso. 

Obrigada por vocês terem me aguentado até agora e assim que tiver a confirmação da 

data da minha defesa entro em contato. Vou gravar a pesquisa e um DVD para cada 

um de vocês. Aliás, eu pretendo ligar para vocês irem na minha defesa e conhecerem 

também os meus professores. 

C-01: Tem professores? 

Wivian: Sim. 

 

(Encerrado o Cenário 3) 
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Entrevista com C-10 

(Ao ser convidado para a entrevista, C-10 se apresenta bastante disposto, organiza os projetos em 

uma mesa do escritório no canteiro de obras e logo começa a explicar como se calcula a escada). 

 

C-10: A primeira coisa que procuramos nos projetos é achar as medidas desse 

baldrame aqui, que é pra esse pilar, essa é a primeira saída da escada. Temos que 

calcular esse 12 com 29 vezes ate 7, são 7 degraus. Esse oitavo nós calculamos pelo 

tamanho do patamar que vai dar daqui para cá 1.21. Nós achamos a saída dela, o 

começo da saída dela.  

Wivian: Certo. 

C-10: 12 mais 29 vezes 7 é igual a 2 metros e 3 centímetros. Essa é a medida desse 

primeiro degrau. 

Wivian: Deixa-me tirar uma foto. 

C-10: Desses primeiros degraus, você vai somar com esse aqui que é o tamanho do 

oitavo, ele já é o patamar, que é a pisada, mais 1.21 vai pra 3.24 nessa saída aqui. 

Pegamos a medida do pé desse pilar aqui e puxa voltando, você irá encontrar o 

resultado que dará a medida exata do baldrame que dará você na face de cá dele. 

Wivian: Certo. 

C-10: Depois desse passo aqui, você vai medir esse espaço que é do primeiro patamar 

até o outro patamar. 

Wivian: Até o próximo? 

C-10: Até o próximo. Nós vamos calcular daqui até aqui para achar mais fácil, para 

achar mais fácil o resultado pegamos esses 20 mais 1.39.5 mais 4 vezes 29. É 4 vezes 

1.29 dá 1.16 mais 1.21.5 que a medida desse outro patamar dá 3.97 que dá o resultado 

desse outro patamar, que fica em cima desse outro patamar. 
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Wivian: Tem que somar os 20. 

C-10: Tem sim, senão dá erro, porque ele passar em cima desse aqui. 

Wivian: Certo, você tem a medida do comprimento? 

C-10: Isso, é a medida desse esquadro para esse aqui, tem que fechar 3 metros e 1 

centímetro, isso é para descobrirmos o comprimento dela. Agora para descobrir a 

altura nós pegamos o corte A, aqui nós o concreto de 40 para baixo que é essa viga. 

Nós temos que encontrar a altura desse primeiro patamar, nós calculamos 17 vezes 8. 

Wivian: Você contou quantos degraus tem? 

C-10: Isso, são 8 degraus vezes 17 de espelho, e esse 8 já é o patamar que é a maior 

área. Para você conferir a altura do pé esquerdo, nessa aqui são 21 degraus, então você 

pega 17 vezes 21 dá 3.57 que é o tamanho do pé esquerdo acabado. 

Wivian: Se der 3.57 está certo? 

C-10: Sim, está certo. 

Wivian: E como você sabe que 3.57 está correto? 

C-10: Eles dão a medida da altura na laje, nesse projeto eu não encontrei aqui a altura. 

Wivian: Entendi. 

C-10: Agora para você contar esse outro aqui você conta voltando, 13 degraus, você 

pega 13 vezes 17 dá 2.21. 

Wivian: Essa é a altura? 

C-10: Essa é a altura desse primeiro patamar, que são esses três primeiros degraus 

acabados. Para você achar a forma do pilar aqui que vai fecha-lo você tem que 

diminuir aqui mais 2 centímetros, aí você puxa para baixo, risca e coloca o painel. 

Wivian: O escoramento que você fala é igual esse aqui? 
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C-10: Isso, depois você vai montar uma mesa igual a essa e fazer a rampa, para você 

achar essa medida da tábua, você tem duas opções para achar a medida da rampa 

porque ela varia muito, de 2.83 á 3.0 metros, vai depender do terreno. 

Wivian: Aqui você usou o fio de prumo? 

C-10: Isso, depois você risca e coloca o prumo, desce 17 que é o nível do degrau até 

chegar ao chão, depois que nivelar você risca de novo até chegar no último degrau e 

depois no contra piso.  

Wivian: Como você sabe onde tem que riscar? 

C-10: Eu puxo a linha aqui e vou marcando, eu marco uma vez só, aqui embaixo e 

aqui em cima.Depois que eu corto no esquadro, tem que dar o mesmo tamanho desse 

aqui. E depois que eu corto tem que dar 92 centímetros que é o tamanho da forma. 

Wivian: Tudo gira em torno dessa linha que você puxou? 

C-10: Isso, e você desconta só o tamanho do concreto, para jogar a madeira e para dar 

esses 12 centímetros você tem que descontar 2 centímetros para dar exato. Depois que 

você puxar aqui, já estará pronta a primeira rampa. 

Wivian: Se for parar para pensar é rápido. 

C-10: É rápido esse processo, o pessoal fala que é difícil, mas não é, tem muito corte, 

muito número, mas não é difícil. Tem muitos modelos de escada que são mais 

complicadas, mas dá para fazer, o mais seguro é sempre puxar a linha. 

Wivian: Então o melhor é prestar atenção. 

C-10: É bom prestar atenção e puxar o escalímetro. Os projetos vêm todos com a 

escala. 

Wivian: Qual é a escala desse projeto? 

C-10: Desse projeto é 1/30. Olha só aqui daqui para cá ela dará 92 centímetros e daqui 

para cá 2.71 
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Wivian: Essas medidas você já gravou? 

C-10: Já sei “de cabeça”. (risos) 

Wivian: Essas medidas aqui são sempre as mesmas? 

C-10: Desse projeto é. 

Wivian: Certo. 

C-10: Essas medidas foram do primeiro patamar, agora vem o segundo patamar. 

Wivian: Não é o mesmo? 

C-10: Não, esse aqui tem 4 escadas e 5 espelhos. 

Wivian: Sei. 

C-10: Ele estará aqui nesse corte B, essa medida de 92 estará aqui, ela dará 1.40, essa 

medida é por baixo do concreto, aqui você já descontou os 12 da forma e vai 

multiplicar 15 vezes 17 até a altura nivelada, aqui você estará por cima da forma. Esse 

é mais fácil para você achar o grau. 

Wivian: Achar o grau de quê? 

C-10: Dessa forma aqui, o nível dessa forma. Depois de achar o primeiro, você calcula 

esse espaço até o primeiro degrau, você mede 1.39 e a ferragem pede 1.40, você estará 

nesse primeiro risco, depois joga 5 centímetros para frente e achará a inclinação. 

Wivian: Esse não precisa da linha? 

C-10Não, esse é só jogar 5 centímetros aqui. 

Wivian: Como você sabe a angulação da linha? 

C-10: Pelo nível, por essa distância de 1.39 eu já descontei o concreto, a rampa vai 

passar na frente do degrau. 

Wivian: Certo. 
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Alex: Para achar mais fácil, você pode pegar a medida do pilar de 20 centímetros, 

pegar o escalímetro e puxar, desses 20 você calcula e tem o resultado de 87 

centímetros, isso pelo escalímetro. 

Wivian:Pelo escalímetro. 

C-10: Essa aqui está certa, tem que dar a mesma conta. 

Wivian: No caso esse aqui é a forma. 

C-10: Toda vez que você começar a montar o pilar, tem que tirar a diferença de 20 

centímetros. 

Wivian: Certo. 

C-10: Para acharmos esse outro patamar aqui, porque são quatro patamares de escada, 

esse aqui nós vamos calcular essas três alturas, 3 vezes 29 dá 87 centímetros. 

Wivian: Porque 3 vezes 29? 

C-10: Porque é a altura três vezes. 

Wivian: Porque você multiplicou por 3? 

C-10: Porque tem esse, esse outro e esse. Mas não é 29 não, é 17. 

Wivian: É o espelho. 

C-10: Isso, eu vou multiplicar o espelho, dá 51, e eu vou colocar aqui no corte C, essa 

medida de 51 estará por baixo. 

Wivian: São essas medidas aqui? 

C-10: Isso, são essas três medidas aqui. 

Wivian: Já está no patamar? 

C-10: Isso, essa medida você pode tirar pela ferragem. 

Wivian: Como tira pela ferragem? 
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C-10: Ou você tira pela ferragem ou você tira pela forma, porque ela dá 92 que é a 

mesma medida dessa aqui. 

Wivian: Essa é a medida do próximo patamar? 

C-10: É como se eu tivesse fazendo outro patamar, mas é o mesmo. Depois de medir 

você vai aprumar, ou você risca, ou você usa a medida dos dois, às vezes não precisa 

nem riscar, você coloca um sarrafo aqui e marca. Depois você sobe 12 centímetros e já 

estará nivelado, estará certo com o daqui de baixo. 

Wivian: Depois é só colocar a ferragem? 

C-10: Depois é só fazer o fechamento dela. 

Wivian: Certo 

C-10: E esse outro aqui que é o mais fácil, esse é o último, esse eu começo a montar 

ela de baixo para cima, eu começo do piso já acabado, a forma estará 12 centímetros 

mais baixa, depois é só encostar-se à forma e puxar o patamar para baixo. Depois puxa 

1.39.5 no degrau de baixo e ele vai praticamente fechar, depois eu aprumo e puxo o 

nível, esse patamar e esse outro são os mesmos. Depois disso eu acho essa medida 

aqui. 

Wivian: Que é de quanto? 

C-10: De 1.05. 

Wivian: Acabada? 

C-10: Isso, acabada. Para conferir pra ver se está no tamanho certo é só medir as 

ferragens, porque ela vai colada na rampa. Essa segunda aqui do corte B tem que 

fechar 1.68.  

Wivian: Você confere acompanhando no projeto? 

C-10: Confiro com o projeto do lado, ele não sai de perto de mim. 

Wivian: Você está com ele o tempo todo? 
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C-10: Sim. 

Wivian: E o próximo que você ia falar? 

C-10: O próximo é esse corte C, que é esse que vai subir e entrar na laje, para saber se 

ele está certo, eu olho aqui na ferragem para ver se deu um 1 metro. 

Wivian: Na verdade, se estiver certa, ela vai encaixar certinha na ferragem? 

C-10: Isso, vai encaixar certinha, ela vai apoiar bem em cima. E o corte D vai passar 

aqui bem em cima, o corte D e o C são as mesmas medidas. Essa é a primeira escada. 

Wivian: Essa é a que tem o tipo diferente. 

C-10: Essa é a diferente do tipo, você tem alguma dúvida? 

Wivian: Não, pelo o que eu entendi vocês usam muito a leitura de projetos. 

C-10: É. 

Wivian: Pelo o que eu vi, a leitura de projetos é muito importante na montagem de 

painéis, e sem o projeto você não daria conta C-10? 

C-10: Não, tem que seguir o projeto. 

Wivian: É tem que segui-lo, tem algum “macete” que você usa que não está no 

projeto e que você aprendeu na vida? 

C-10: Para facilitar, eu uso muito riscar a escada ou dependendo do projeto, eu uso o 

escalímetro, quando a escada é fechada de 1 por 20 ou 1 por 50, eu nem risco a escada, 

porque é uma escada mais fácil de achar. Agora quando é uma escada de 1 por 30 é 

melhor riscar a escada para achar do que usar o escalímetro.  

Wivian: O significa riscar a escada? 

C-10: Eu vou riscar essa escada, eu pego a altura dela, desço até o primeiro patamar 

que são os 13, eu pego a altura dela e jogo aqui no pilar na distância de 1.21, depois de 

riscar é só puxar essa linha. 
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Wivian: E você me disse que nessa aqui, deu um problema. 

C-10: Essa aqui eu não estou com o projeto dela aqui. 

Wivian: Mas você lembra qual era o problema? 

C-10: Essa foi 13 centímetros que eu teria que aumentar no projeto, para ver se eu iria 

começar nesse lado ou lá em cima. 

Wivian: Foi esse o erro? De 13 centímetros? 

C-10: Isso, 13 centímetros que eles se esqueceram de descontar do contra piso. 

Wivian: Então é isso? 

C-10: Essa primeira escada aqui é isso sim. 

Wivian: Essa aqui é um dos tipos. 

C-10: Nessa primeira nós temos 8 degraus. Essa é a primeira escada, é o pavimento 

tipo. O problema do tipo é que ele tem a altura diferente.  

Wivian: Mas a maneira de calcular é a mesma? 

C-10: É a mesma, mas reduz bastante. Na primeira nós temos 8 degraus e nessa aqui 

nós temos 3 degraus. 

Wivian: Entendi. 

C-10: Essa aqui para calcular é mais fácil, continua 1.39 e nós vamos calcular só a 

descida dela, porque são 5 degraus a menos. 

Wivian: É menor. 

C-10: O espaço dela só muda na primeira rampa, você pega esse patamar de 2.72 

menos 51 centímetros dá 2.21. E essa medida de 2.72, você vai colocar o nível do pilar 

que é mesma medida da forma, e depois dessa medida você vai fechar o pilar aqui 

nessa altura. 
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Wivian:Nesse caso você já descontou a medida do painel? 

C-10: Já descontei a medida do painel, do concreto e do madeirite. 

Wivian: Correto. 

C-10: O painel é de 37 centímetros e tem que estar nivelado nesse patamar aqui. 

Wivian: É diferente. 

C-10: Esse patamar é menor, no outro o painel ficou bem mais alto. 

Wivian: Por isso que os carpinteiros acham que é difícil. 

C-10: Por isso mesmo, mas na verdade é bem mais fácil. 

Wivian: Descontando o painel o que você acha? 

C-10: A forma. 

Wivian: Ela já vem cortada ou você tem que corta-la? 

C-10: Eu tenho que corta-la de acordo com o tamanho da escada. 

Wivian: Então corta a medida certa. 

C-10: Esse patamar é o mesmo que o dessa aqui, o patamar é o mesmo, o que muda é 

a rampa. 

Wivian: Edepois que você corta o painel você apruma? 

C-10: Eu aprumo para ver se está batendo certo com o projeto. 

Wivian: Correto. 

C-10: Esse corte é o mesmo desse aqui, são as mesmas medidas. 

Wivian: E depois de aprumar, você disse que usa o nível de mão? 

C-10: Eu uso o nível de mão depois de aprumar. 
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Wivian: E o nível de mão é o quê? (C-10 pede para Wivian aguardar e mostra para Wivian o 

nível de mão) 

C-10: Esse é o nível de mão. 

Wivian: Entendi, segura um pouco para eu tirar uma foto. Você o usa junto com o 

prumo? 

C-10: Não, só ele mesmo, porque ele tem o nível aqui e o prumo dele aqui.Aqui você 

tira o nível e depois você apruma, tudo nesse mesmo equipamento. 

Wivian: Então são basicamente essas medidas. 

C-10: Isso, as pessoas se enrolam nessa montagem aqui, às vezes no projeto não tem 

esses cortes, mas no projeto especifica essa distância aqui. 

Wivian: Dá impressão que está junto. 

C-10: Sim, mas esse aqui fica abaixo desse. 

Wivian: Aí entra a leitura de projeto, não é C-10? 

C-10: Sim, e um pouco da lógica também, porque ele está 17 centímetros abaixo. Eles 

sempre colocam escada 1, 2, 3. Tem que olhar para ver qual é a escada. 

Wivian: Tem que saber mesmo olhar esses detalhes. (Entrevista encerrada) 
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Entrevista com E-01 

Wivian: vamos começar? Você frequentou a escola até quando? 

E-01: Até um mês atrás, até oitenta e quatro eu fiz a quarta série,  aí eu terminei o 

ensino fundamental agora. 

Wivian :Ah tá, terminou o ensino fundamental. E você parou por causa de quê? 

E-01: O  trabalho. 

Wivian: Começou a trabalhar quando? 

E-01: Com treze anos comecei a trabalhar. Fui trabalhar... 

Wivian: Desde os treze anos? 

E-01: Desde os treze anos,  fui trabalhar em Genésio na Bahia e até dezoito anos, até 

quando eu vim aqui pra Goiânia. 

Wivian: “rapaz”, você é muito trabalhador, hein?  Bom, você trabalha como 

carpinteiro há quanto tempo? Porque treze anos você não começou como carpinteiro, 

né? Você fez outras coisas? 

E-01: Não,  primeiro eu passei, eu  trabalhei de servente  né, depois passei para 

ajudante de armador, passei para armador depois, passei para carpinteiro, uns sete 

anos mais ou menos depois pra encarregado de carpinteiro. 

Wivian: Hum. Aí com que idade mais ou menos você começou? 

E-01: Na construção civil, entrei com dezenove anos. 

Wivian: Nossa Deus, começou cedo, com dezenove anos. E carpinteiro mesmo você 

estava com que idade? 

E-01: Já estava  com uns trinta e seis anos mais ou menos, eu acho? 

Wivian: Ah trinta e seis anos né? Tá,  e quais foram os motivos que te levaram a 

trabalhar com a carpintaria? Porque  você começou  com dezenove na construção civil 

né? 

E-01: Comecei como servente.  

Wivian: O que te levou a pensar assim, vou mexer com carpintaria? 

E-01: Assim, porque o serviço de carpinteiro eu sempre tive vocação,  né? Mas como 

eu entrei como armador, sempre acompanhando o carpinteiro e sempre tive aquela 
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vocação de trabalhar com a carpintaria, um serviço que eu gostava de ver fazendoque 

vai na frente do prédio  né? 

E-01: Serviço que vai a frente do prédio, ou seja, que leva todo o serviço, quem faz 

sou eu, o cara da carpintaria que acompanha que faz soltar os serviços pra todos 

profissionais que vem da parte de acabamento, essas coisas. Então isso que me 

invocou pra trabalhar de carpinteiro. 

Wivian: Você observou que envolvia várias fases na obra né? 

E-01: Várias fases, assim e na carpintaria você  estava por dentro tudo que vem por 

trás na obra, isso me invocou muito. 

Wivian: Legal. Em quais cidades já trabalhou como carpinteiro? Só foi aqui em 

Goiânia e em Tocantins? 

E-01: Aqui em Goiânia e em Brasília. 

Wivian: Goiânia e  Brasília? 

E-01: Só Goiânia e Brasília 

Wivian: São duas cidades né? Não é só uma não né?  Porque tem gente que trabalha 

num lugar a vida inteira e você abrangeu Goiânia e Brasília. E de que maneira você 

aprendeu o trabalho? 

E-01: Ah, o trabalho eu aprendi nas construções mesmo, acompanhando e fazendo, 

vendo o trabalho de armador, vendo os carpinteiros trabalhando né,  e fui aprendendo 

a trabalhar com... 

Wivian: Observando né? ( Barulho de obra ao fundo da entrevista) 

E-01: Observando né. 

Wivian: Você chegou a fazer algum curso, E-01? 

E-01: De carpintaria não. 

Wivian: Não chegou a fazer não né? 

E-01: Não. 

Wivian: Tá, e você  utiliza na sua profissão o que aprendeu na escola? 

E-01: Ah! Eu muito pouco né? Mais o que eu aprendi foi dentro da obra mesmo né? 

Na escola foi muito pouco assim... 

Wivian: Pouquíssimo né? 



263 
 

 
 

 

E-01:  Foi pouquíssimo, porque quando eu terminei os estudos, eu já estava dentro 

da  profissão já né?  Quando eu não tinha... 

Wivian: Foi até a quarte série né? 

E-01: É eu trabalhava com lavoura né,  num trabalhava com carpintaria, mas aí 

quando eu terminei os estudos, eu já estava dentro da carpintaria mesmo. 

Wivian: Entendo. E você lembrava alguma coisa? Lá antes, em sala de aula, que você 

pensou assim, nossa estou usando agora, na carpintaria, ou não? 

E-01: Algumas coisas né? Algumas coisas. 

Wivian: O quê? Por exemplo? 

E-01:Deixa eu ver... Ixi! 

Wivian: Vê se você lembra alguma coisa né? 

E-01:  Acho que agora eu estou meio sem lembrar... Ah sim, igual matemática mesmo, 

eles falavam pra gente, aqueles que nem você que  trabalha na carpintaria, você tem 

que  fazer muitas contas, vai precisar, a gente sempre sentia eles, sempre lembrando né 

da profissão da gente, os cálculos, os cortes que tinha sempre calculando. 

Wivian: E os cálculos, então você trás para o ambiente? 

E-01: Você trás pra dentro da carpintaria que a gente sempre tem que fazer cálculo do 

que vai cortar, do que vai fazer, as medidas então... 

Wivian: Daí você lembra das continhas lá da quarta série? 

E-01: Das continhas da quarta série e tudo, então né, então  tudo isso faz parte da 

profissão. 

Wivian: Legal. E em qual serviço de carpintaria que você consegue identificar...  Tá! 

Esse aqui eu, já perguntei. É em qual serviço de carpintaria que você consegue 

identificar os saberes na vivência do seu dia a dia? Na primeira pergunta foi da  escola, 

o que você  consegue identificar, você disse as contas e tal, agora da vivência do seu 

dia a dia , o que você trouxe pra dentro da carpintaria? O que você aprendeu na vida? 

Entendeu? 

E-01: primeiro passo é, a gente tem que aprender a conviver com os colegas de 

trabalho, como no dia a dia da gente com na família da gente né? Então você tem que 

primeiro aprender a conversar com seus colegas de trabalho, você tem que dedicar 
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mesmo, como a mesma coisa que a gente dedica em casa, como a gente dedica na vida 

da gente, na segurança da gente né? Então tudo isso faz parte da vida da gente, do dia 

a dia. 

 Wivian: e aí a minha pergunta está relacionada a coisas assim, o que você faz não é 

porque você fez um curso que você vai fazer lá na carpintaria, mas porque a vida 

também te ensinou, entendeu? Então, o que você lembra na carpintaria, que você 

aprendeu no dia a dia, que a vida te ensinou, entendeu? (Silêncio 05:39 – 05:42) Tem 

coisas que eu perguntei pra eles né? Lá em cima na hora que eles estavam... Falei como 

é que você sabe isso aqui? “Não isso aqui eu fui vendo, aí eu cheguei a essa 

conclusão!”. 

E-01: a gente foi vendo e aprendendo né? Tudo isso a gente via né? 

Wivian: ou a maioria das coisas você viu o outro fazendo, aí você viu que dava certo e 

foi fazendo? 

E-01: continuei fazendo, via o outro fazendo, falei desse jeito vai funcionar, vai dar 

certo então vou fazer também, tenho capacidade de fazer também. 

Wivian: ah entendi, então foi mais na observação? 

E-01:  na observação, sempre na observação, a observação é a primeira parte que a 

gente tem que ter na carpintaria né? 

Wivian: muita observação né? 

E-01: muita observação, tem que ter muita observação. 

Wivian: tá certo, então é isso. E na sua opinião, o que é necessário para um 

carpinteiro se tornar  encarregado? 

E-01: conhecimento.  Conhecimento, força de vontade né? E qualidade né? 

Wivian: conhecimento. Quando você fala de conhecimento, você fala daqueles 

saberes da prática mesmo? 

E-01: da prática mesmo, tem muita pratica, porque você vai ter que aprender, saber e 

aprender a explicar pro outro como que vai ser aquele... Tem que ter a prática mesmo. 

Wivian: Não basta só saber e ser uma pessoa calada demais? 

E-01: Não 

Wivian: Que ele também tem que... 
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E-01: Tem que passar pro seus colegas também, você tem que passar o conhecimento, 

se não você não tiver  o saber, o conhecimento, a força de vontade e a prática, você 

não consegue fazer e passar para o encarregado. 

Wivian: Até porque o carpinteiro trabalha muito em equipe, né E-01? 

E-01: Em equipe pra poder trabalhar. 

Wivian: se ele for uma pessoa muito calada, só ali no mundinho dele né? 

E-01: tipo assim, ele trabalha só para ele,  ele tem que trabalhar para ele e passar para 

os outros também né? Então já começa desde quando você tá exercendo a profissão, 

aprender a passar o que você sabe pro outros, se não você não é um bom profissional. 

Você só tá pensando em si mesmo, e você não é um bom profissional, não pode, na 

carpintaria não pode ser assim. 

Wivian: na carpintaria você tem que socializar com todos o que você sabe? 

E-01: com todo mundo, a gente passar o que sabe pro outro, o conhecimento da 

gente pros outros. 

Wivian: é fundamental? 

E-01: é fundamental. Aí vem os ajudantes que tem que explicar tudo para ele né? Você 

começa assim, aprende ser um encarregado, aprende mais com seu ajudante, você já 

vai ser encarregado de seu próprio ajudante, você tem que passar seu conhecimento 

pra ele também. 

Wivian: Ah tá, entendi. Então no caso, na carpintaria é assim? Ou  você considera que 

para todas as outras funções são assim? 

E-01: Pra todas as outras funções. 

Wivian: Então, aí no caso aqui, quando eu perguntei sobre a profissão de carpintaria, 

você acha necessário a realização de curso pra melhoria do serviço de carpinteiro? 

Você falou assim que o carpinteiro, ele tem que ensinar pros demais, e que é um 

trabalho em equipe. Mas isso acontece, você acha que é porque não tem um curso lá 

fora que ensine? Que faça essa parte? Ou é assim mesmo? 

E-01:  “rapaz”, eu acho que um curso ajudava bastante viu. 

Wivian: ajudaria né? 
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E-01: bastante. Muito mais, tem gente aí com facilidade de passar o serviço pro outro, 

outros que tem dificuldade pra conversar com os colegas. Se tivesse um curso pra 

ajudar, já era bem mais fácil. 

Wivian: seria melhor né? 

E-01: seria melhor. 

Wivian: e você sabe de algum curso? Você já fez? 

E-01: não. Nunca fiz um. 

Wivian: nem sabe se existe? 

E-01: nem sei se existe, até hoje nunca vi. Já vi curso pra mestre de obra e tudo mais, 

só que para carpinteiro e armador, esse eu nunca vi. 

Wivian: então precisa né, por mais que não aprenda assim. 

E-01: mas tinha que aprender, não só o conhecimento da prática, mas na teoria 

também. 

Wivian: qual parte você acha que era bom ter aprendido na teoria? 

E-01: projeto, fundação. Ás vezes tem carpinteiro que sabe fazer, mas não sabe a parte 

do projeto, então isso aí era importante demais. 

Wivian: tem carpinteiro que entende tudo do início ao fim, mas chega na parte do 

projeto ele “engasga”? 

E-01:  sabe fazer com o seu próprio braço, mas não sabe com  a mente. 

Wivian: mas o projeto dá para aprender na obra também? 

E-01: aprende, na obra também. Todos que são carpinteiros aprenderam nas obras. 

Wivian: então você entende que deveria ter um curso para ter esse conhecimento, 

porque na obra não tem um certo tempo? Aí se eles fizerem um curso, vão aprimorar 

mais? 

E-01: mais ainda. 

Wivian: enquanto os carpinteiros trabalham, os outros profissionais também, e eles se 

comunicam entre eles? Eu estou querendo dizer o seguinte, enquanto os carpinteiros 

estão no 16° pavimentos, ás vezes tem pedreiros no 15° ou 14° pavimento, tem 

pedreiro trabalhando também, outros profissionais trabalhando também né. Então 

eles não sabem a quantidade, muitas vezes, de apartamentos, de quantos quartos que 
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tem no apartamento, se você já sabe, nós tivemos uma reunião, aí eles ficaram meio 

perdidos né, quantos quartos? Quantos banheiros? Eu queria que você falasse um 

pouquinho sobre isso, porque que isso acontece? 

E-01: isso acontece porque o projeto de carpintaria é um, e o de alvenaria é outro, e 

eles quase não tem comunicação. Outra parte também é que passa como encarregado 

de pedreiro pela falta de comunicação, a comunicação é pouca sobre isso e, cada um 

pega seu projeto e esquece dos outros projetos que vem atrás né. Hoje em dia tem 

encarregado de carpinteiro que você pergunta quantos quartos e ele não sabe 

responder. Já aconteceu comigo também, que agora que eu tô pegando a pratica né, 

mas aí você vai pegar o projeto e não tem nenhuma medida, nem quantos quartos tem. 

Wivian: E você já não tem tempo né? 

E-01: Já não tenho tempo, tenho pouco né. Cada caso tem que fazer, tem que 

completar, preocupar com as medidas, os esquadros, o nível. 

Wivian: E acaba sem saber dos detalhes, se passar uma pessoa na rua e perguntar você 

não sabe dizer? 

E-01: Não sabe dizer. Por causa do tempo que é pouco e a preocupação com a 

qualidade do serviço dele. 

Wivian: E a falta de comunicação entre os profissionais na área. Você acha que isso 

só acontece com os carpinteiros? 

E-01: Com todas as profissões. 

Wivian: Aqui dentro do canteiro de obras você acha que tem pedreiro sem saber o 

que o carpinteiro faz? 

E-01: Com todas as profissões. Tem eletricista que não sabe o que o pedreiro faz, tem 

encanador que não sabe o que o eletricista faz, então cada um foca só no seu serviço e 

não quer saber das outras. 

Wivian: É. E você acha que isso é legal? 

E-01: Não, é ruim de mais da conta. 

Wivian: Porque você acha isso? 

E-01: É porque você só sabe de uma coisa, só aprendi uma coisa, aí você vai embora, 

e aí quando você vai lembrar das coisas já está pronto o prédio. 
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Wivian: Você acha que seria interessante fazer de vez em quando uma reunião com 

todos pra conhecer a parte de cada um? 

E-01: Era bom, é muito importante né. 

Wivian: Estabelecer um diálogo? 

E-01: É muito importante. 

Wivian: Até coloquei uma pergunta aqui, quer ver? Você acha que o carpinteiro teria 

condições de comprar um apartamento aqui? (Risos) 

E-01: “Rapaz”, até hoje nunca vi não, Acho que seria muito difícil, acho que nem o 

crédito dele seria aprovado. No dia de hoje não daria não, pode ser que mais pra frente 

dê. 

(Risos) 

Wivian: O salário é a conta né? 

E-01: Nos dias de hoje, não dá não. 

Wivian: o salário está melhorando, você acha? 

E-01: Dá pra viver, mas pra comprar um apartamento não. 

Wivian: E o que você acha disso? Você acha certo isso? O que você pensa disso? 

E-01: Eu penso que a vida é assim mesmo, tudo igual né, bom seria se a gente pudesse 

comprar né. Mas não pode, tem que acostumar desse jeito mesmo. 

Wivian: Mas pode construir? 

E-01: Construir pode né, e muito. 

Wivian: E comprar não? 

E-01: Não, comprar não. 

Wivian: Então, eu não acho muito legal isso não. 

E-01: Não é muito não,bom seria se a gente pudesse construir e comprar né. 

Wivian: Todos os profissionais né, dão um maior duro e não tem condição né, 

infelizmente a realidade é essa. Aí eu coloquei aqui, você lembra aquele dia que nós 

analisamos os projetos? Aí eu coloquei aqui, se você concorda com o tamanho dos 

apartamentos? 

E-01: Muito pequeno, não sei por que está acontecendo isso, mas é muito pequeno. 

Wivian :  Você não sabe por quê? 
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E-01: Não sei se é porque a população está crescendo demais e tem que ficar 

diminuindo as coisas, mas que é pequeno é. 

Wivian: E o preço é pequeno? 

E-01: Não, o preço é grande viu. 

Wivian : O preço é grande, mas os cômodos são pequenos. Na sua casa você faria 

desse tamanho que está aqui? 

E-01: Não, na minha casa acho que os cômodos são maiores, mas vai chegando num 

ponto que a gente vai ter que diminuir também. 

Wivian: Senão não sobre espaço? 

E-01:É, não sobra espaço. (risos) 

Wivian: Eu coloquei aqui, se você pudesse dar um benefício ou uma melhoria de 

trabalho pro carpinteiro, o que seria? Qualquer coisa, pode ser benefício como 

melhoria de salário, pode ser melhoria das condições de trabalho, eu reparei que eles 

levam água porque lá em cima não tem bebedouro. Então poderia melhorar, mas na 

sua opinião o que você acharia? 

E-01: Até que melhorou bastante, em vista dos tempos atrás, até que melhorou 

bastante, hoje a cada 5 lajes tem bebedouros  próximos, mas a vida do carpinteiro é 

difícil, muito sol, muita correria, muita “psicologia”, força muito a psicologia do 

carpinteiro. 

Wivian: O que você acha que força muito a psicologia do carpinteiro? 

E-01: As datas de entrega de concretagem né, a turma é agitada demais, a turma que 

trabalha mais agitados na construção chama-se os carpinteiros. Por causa da pressão 

psicológica do carpinteiro é grande mesmo. 

Wivian: Porque ele tem que ter paciência? 

E-01: Paciência. Porque a pressão psicológica dele é grande. 

Wivian: Por quê? O que é exigido? 

E-01: Qualidade e tempo de serviço, tem que ser rápido, uma semana para completar 

uma laje, tem que ser rápido. 

Wivian: E ai qual seria o benefício? 
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E-01: O benefício apesar de tudo é que os que ganham melhor na obra são os 

carpinteiros, então isso também atinge muito a psicológico deles, muita cobrança na 

qualidade, tem que ser rápido. Todo serviço tem qualidade né, mas o carpinteiro é 

mais cobrado. Tem risco de queda, eles trabalham com todo e qualquer tipo de 

problema, queda de material, tem que fazer outro, tem que concretar, tudo isso se 

apega a vida do carpinteiro. 

Wivian: E aí qual benefício, você não falou o que afeta, o que eles passam? Se você 

fosse um engenheiro e pudesse melhorar a situação do carpinteiro, o que você faria? 

Se você fosse um engenheiro e pudesse tomar uma decisão para beneficiar o 

carpinteiro. 

E-01: Beneficiar você fala o quê? Dentro de que acesso você fala? 

Wivian: Dentro do que você quiser, entendeu. Não, eu quero que o carpinteiro tenho 

uma hora de descanso a tarde, enfim o que você pensa disso? Você que tem uma 

pratica né, que já sabe o dia a dia do carpinteiro. 

E-01:  Que tenha pelo menos duas horas de repouso. 

Wivian: Pelo menos duas horas de almoço, no lugar de uma hora. 

E-01: Em vez de uma, duas horas né. 

Wivian: Pelo trabalho? 

E-01: Pelo trabalho que exerce, tinha que ser mais ou menos isso mesmo. 

Wivian: É pesado né? 

E-01: É pesado, para o trabalho de carpinteiro é pesado. 

Wivian: Além da hora de descanso, você acrescentaria mais alguma coisa? Se você 

acha assim, o quê? 

E-01: Um salário melhor. 

Wivian: O salário. E uma coisa que eu reparei E-01, é o banheiro. 

E-01: Isso, você falou uma coisa que o carpinteiro ás vezes, ele prende muita urina por 

falta de tempo. Aí tem que descer aqui, e os “prancheiros” não ficam á disposição 

dele, tem hora que eles são obrigados, não sei nem como faz, tem que urinar em um 

litro para mais tarde trazer. Porque o tempo deles é curto, e eles prendem muita urina, 
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dá problema nos rins, tudo afeta a saúde do carpinteiro. O carpinteiro ele fica no sol 

quente, toma pouca água, nesse ponto é precário. 

Wivian: A saúde dele, o salário pode ser um pouco melhor, mas a saúde vai caindo. Aí 

vem o fator psicológico pra terminar logo. 

E-01: É, aí vem esses outros que a gente está falando, falta de banheiro perto, falta de 

água e o sol quente, muito sol quente. O que dá muita indisposição é o sol, produtos 

químicos que a gente usa pra proteger o maderito, mas não protege a saúde do 

carpinteiro. 

Wivian: Mas vocês não tem proteção? 

E-01: Ter tem na empresa, eles fornecem aquela máscara, mas como é que carpinteiro 

vai trabalhar com aquela máscara o tempo todo? 

Wivian: A máscara é pra proteger do sol? 

E-01: Não, é para proteger daqueles “pozinhos”. 

Wivian: Não, mas eu estou falando é do aquecimento solar mesmo. 

E-01: Não, para o aquecimento solar não tem. 

Wivian: Protetor solar? 

E-01: Já forneceu, mas agora não está tendo mais não. A gente fica até com medo de 

usar, uma vez queimou minha pele e deu alergia, deu muito trabalho, até hoje tem aqui 

na minha pele. 

Wivian: Nossa que perigo. 

E-01: Ainda tem até marca da queimadura que deu. 

Wivian: Hum, então a situação é bem complicada para o carpinteiro. Você está tendo 

a oportunidade de aprender o trabalho de pedreiro que você disse. Quais os pontos 

positivos e negativos você apontaria em relação à carpintaria? Agora é um momento 

assim que você compara, na carpintaria tem isso aqui, mas não tem aquilo alí. Agora 

eu queria que você fizesse assim, uma breve reflexão sobre o que tem de ponto 

positivo e negativo em relação á pedreiro e a carpintaria. 

E-01: Você fala como assim? 

Wivian: Por exemplo, você falou pra mim que o carpinteiro tem muita exposição 

solar, pedreiro tem? 
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E-01: Não. Não tem, a pressão psicológica é menor. 

Wivian: É menor. 

E-01: É parece que a exposição do sol, não pega sol. Até para pegar de pedreiro, de 

quando eu era carpinteiro, eu estou sentindo o corpo mais descansado, eu ficava muito 

no sol, muito cansado, eu chegava tarde em casa. Agora aqui eu canso mais porque eu 

fico num lugar e em outro, e lá no outro a turma era todo num local só. Agora 

qualidade da saúde, pedreiro tem mais um pouco, se não tiver alergia com massa, essas 

coisas. 

Wivian: É mais tranquilo? 

E-01: É bem mais tranquilo. 

Wivian: Pode sentar? 

E-01: O psicológico é menor. Até que sentar não pode não, porque se você sentar, aí... 

Wivian: Aonde ele faz assento de tijolo não tem como ele sentar? 

Aldenir: Não. 

Wivian: Não dá tempo de sentar não? 

E-01: Não, não dá tempo de sentar não, porque eles trabalham por produção. 

Wivian: Só na hora que ele vai mexer com máquina? 

E-01: Mas não é o serviço, não é o sol, não é a máquina, o psicológico é menor, 

menos correria. 

Wivian: Não é trabalho pesado? 

E-01: Não é trabalho pesado, é mais maneiro. 

Wivian: É mais maneiro? 

E-01: A qualidade de vida dos pedreiros é muito melhor. 

Wivian: Então você acha assim, que uma hora de almoço para os pedreiros é mais 

tranquilo do que para o carpinteiro? 

E-01: É mais tranquilo do que o carpinteiro. 

Wivian: E o que mais o senhor apontaria, o que eu você está observando lá? 

E-01: A qualidade é muito boa, a qualidade do serviço de pedreiro é muito boa, 

porque o acabamento final exige mais qualidade também. 
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Wivian: E em relação aos conhecimentos de pedreiro lá, você consegue aproveitar 

muitos conhecimentos de carpinteiro? 

E-01: Consegue bastante. 

Wivian: Bastante? Leitura de projeto? 

E-01: Leitura de projeto. É quase a mesma coisa dos carpinteiros. Até te falar que se 

for um pedreiro mais entendido, linha de frente, ele consegue enxergar mais o serviço 

do carpinteiro do que o carpinteiro o serviço do pedreiro. 

Wivian: hum... Entendi. 

E-01: Ele consegue, porque ele vai com o projeto e consegue ver o serviço do 

carpinteiro lá em cima e o carpinteiro não consegue ver o serviço do pedreiro lá de 

cima. 

Wivian: Porque o projeto é de forma? 

E-01: É de forma, e ele consegue ver a forma do carpinteiro lá de cima. E o 

carpinteiro não consegue ver o serviço do pedreiro. 

Wivian: Então, o carpinteiro e o pedreiro usam trena. 

E-01: Esquadro, pedreiro usa. Então, pedreiro usa todo o material. 

Wivian: De instrumentos são quase a mesma coisa. 

E-01: Quase a mesma coisa. 

Wivian: Então de instrumento, o que não usaria, escora? 

E-01: Escora, porque é pesado, só não usava os pesos, só não usava o serviço pesado, 

mas os outros. 

Wivian: O restante usa tudo? (risos) 

E-01: Tudo. Ele usa esquadro, linha, carpinteiro usa a linha também, não usa só o 

martelo mesmo. 

Wivian: Ah, o martelo praticamente não usa o pedreiro. 

E-01: Não usa. Só se for pra pregar uma linha num lugar, mas muito difícil. 

Wivian: Muito difícil. Mais é massa, tijolo. 

E-01: Linha, plano e esquadro. 

Wivian: E aquela pá? 

E-01: Colher. 
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Wivian: Colher. Então é tranquilo? Bom que você está podendo aproveitar muita 

coisa de... Ah, tem um item aqui que eu coloquei, está dizendo aqui, engenheiro 

formado, porque vem pra cá engenheiro formado e engenheiro que está quase 

formando. 

E-01: Isso, quase formando. 

Wivian: Aí eles vêm observar vocês, como faz, vem aprender um pouco com os 

carpinteiros, não só com os carpinteiros, mas com os pedreiros, enfim. O que você 

acha disso? 

E-01: Bom, muito bom, porque eles estão estudando na parte disso, como é que você 

fala? Da prática? Eles estão na prática. Na teoria é nós? Na teoria são eles, os caras. 

Wivian:(Risos) E agora? O que é teoria e o que é prática? 

E-01: Prática é o trabalho que nós fazemos? Teoria é o estudo? Ou eu estou dizendo 

ao contrário aqui? 

Wivian: Não sei. Pode ser que sim, se você acha que é. 

E-01: Mas é bom, dá muita força para gente e a gente da obra consegue dar força pra 

eles também. Porque a gente está estudando, aí às vezes tem uma dificuldade com 

contas, aí eles ajudam a gente. 

Wivian: Eles auxiliam nessa parte? 

E-01: E eles já têm mais dificuldade no auxílio ao trabalho, aí a gente os ajuda nessa 

parte, um ajudando o outro. 

Wivian: Eles têm muita teoria e vocês têm mais a prática? 

E-01: Mais a prática, e acaba formando uma equipe. 

Wivian: Ah, e um vai ajudando o outro, vocês ajudam na prática e eles ajudam na 

questão da teoria, como os cálculos. 

E-01: É, mais eles ajudando nós, do que nós ajudando eles. 

Wivian: Você acha isso? 

E-01: Eu acho sim. 

Wivian: Porque você acha? Eu acho ao contrário. 

E-01: Porque assim, a gente precisa muito da prática deles, das contas, porque ontem 

mesmo, eu fazendo umas contas ali, aí eles fazem um cálculo para mim do volume de 
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concreto, como que eu faço, pra você ver, até hoje eu não consigo estudar com eles 

esse tipo de cálculo, como é que eu tiro isso aqui, como é que eu faço isso aqui. Isso é 

importante demais, melhor coisa foi esses estagiários de obra, antigamente era uma 

dificuldade para falar com o engenheiro, porque o engenheiro não estava, tinha que ser 

só mestre de obra, carpinteiro não falava com engenheiro. 

Wivian: Não? 

E-01: Não, no meu tempo, há 10, 20 anos atrás, engenheiro não falava com 

carpinteiro, engenheiro passava, não falava bom dia pro carpinteiro, pra funcionário 

nenhum. Mestre de obra chegava com os projetos debaixo do braço, você não 

conseguia ver o projeto, você só fazia o que ele falava pra você. Hoje o mestre de obra 

vê o projeto com você, encarregado, engenheiro. Se você quiser, hoje um carpinteiro 

entra numa sala do engenheiro, antigamente não entrava. 

Wivian: De jeito nenhum, era só entre vocês mesmo. 

E-01: Só entre nós mesmo. 

Wivian: Não havia diálogo? 

E-01: Não havia diálogo. 

Wivian: E como fazia os carpinteiros se os projetos ficavam todos debaixo do braço? 

E-01: Nem todos os carpinteiros sabiam olhar projetos, era só o engenheiro e o 

mestre de obra. 

Wivian: Mestre de obra que passava as informações e isso era tudo cegamente? 

E-01: Tudo cegamente, o cara ia só na prática mesmo. 

Wivian: Agora não, agora está cada vez mais... 

E-01: Agora está cada vez mais evoluído, tem os estagiários junto com a gente, vem 

até os carpinteiros, conversam, mostram as dificuldades, como que funcionam, agora 

facilitou mais. 

Wivian: Beleza, aí eu coloquei aqui... 

E-01: Ih, só tem uma folhinha? 

Wivian: Então, eu coloquei aqui, você já aprendeu alguma coisa com um engenheiro 

ou com um mestre de obras? Ou o engenheiro já ensinou algo para o carpinteiro? 
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Você até já respondeu que existe uma relação recíproca. Tanto você aprende, como ele 

também aprende. 

E-01: Ah sim, com certeza. 

Wivian: Você acha que aprende mais do que ele? 

E-01: Eu acho que eu aprendo mais do que eles sim. Para a gente é mais importante o 

diálogo do engenheiro com o estagiário, a gente consegue aprender mais, tem coisas 

que dentro do trabalho a gente não vê. 

Wivian: E eles, você acha que eles aprendem também? 

E-01: Bastante também. 

Wivian: Porque ele vem só com a teoria, teoria, teoria, e nunca entrou numa obra. 

E-01: Pra eles acho que é mais difícil ainda, porque a gente tem a nossa linguagem e, 

eles não entendem, eles têm que trabalhar dobrado. 

Wivian: Por quê? A linguagem na obra é diferente? 

E-01: Porque a linguagem na obra é diferente e, eles não entendem, igual, na obra, 

mosquito e mosca é picolé. 

Wivian:É, eu vi. 

E-01: Pra eles é coisa que está saindo do “prezinho”, ele não veio da faculdade, ele tá 

saindo do “prezinho”. 

Wivian: É a mesma coisa de não saber nada? 

E-01: Nada. Aí coitado, que tipo de mosquito é esse, que tipo de coisa é essa? Então é 

importante pros dois. 

Wivian: Bacana, então na verdade um ajuda o outro. 

E-01: Um ajuda o outro. 

Wivian: Que legal, está terminando E-01. Você já participou de alguma reunião? É 

aquela questão, você já participou de alguma reunião com o engenheiro, mestre de 

obras, carpinteiros pra tomar alguma decisão? 

E-01: Já sim, e ultimamente está tendo reunião frequente. 

Wivian: Com encarregado, mestre? 

E-01: Encarregado é toda semana. Encarregado, engenheiro, toda equipe da 

administração. 
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Wivian: Toda semana tem? 

E-01: Toda semana tem. 

Wivian: Bom hein, aí é bom que todos falam a mesma língua. 

E-01: E os demais também, sempre atende. 

Wivian: Então você recomenda essa... 

E-01: Recomendo, é bom demais. 

Wivian: É bom porque você passa, a saber, o que está acontecendo nas outras áreas. 

E-01: Isso é bom demais, é muito importante, fica um conhecimento mais fácil para as 

pessoas. Através da reunião todo mundo fala o que tem que falar, explica o que tem 

que explicar.  

Wivian: E aí, você indicaria a profissão de carpinteiro? 

E-01: Indicaria para quem? 

Wivian: Para algum jovem que queira entrar no mercado de trabalho. 

E-01: “Rapaz”, eu como profissional, como carpinteiro, não indicaria, não é nem pela 

profissão não, mas é porque o trabalho é muito pesado, é muito corrido. 

Wivian: Muito pesado? 

E-01: Para jovem eu não recomendo não, se eles pudessem estudar para arrumar um 

emprego melhor do que o de carpinteiro. 

Wivian: Porque ele não tem tempo de estudar, chega do trabalho exausto. 

E-01: Exausto, não tem tempo de estudar. Você pode ver que a maioria dos 

carpinteiros não tem estudo, se estudou, foi antes de entrar aqui. 

Wivian: Mas é um trabalho excepcional, eu considero. 

E-01: Excepcional, responsabilidade muito grande. 

Wivian: E é um trabalho bem feito. 

E-01: Bem feito, muito grande, mas bem feito. Só é cansativo, mas é bem feito. 

Wivian: E o processo de corte da madeira? O pessoal que corta, deu problema uma 

época, foi falta de diálogo? 

E-01: Foi falta de diálogo. 

Wivian: Na verdade, depois conseguiu acertar os cortes. 

E-01: Conseguiu acertar os cortes, deu tudo certinho. 
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14. Apêndice F 
 

Desenhos de barrote e mão francesa 
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15. Apêndice G 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), de uma pesquisa de 

mestrado cujo título provisório é Um olhar etnomatemático sobre os saberes e 

fazeres de carpinteiros da construção civil em Goiânia-GO. 

Meu nome é Wivian Sena Moraes, sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em 

Educação em Ciências e Matemática da Universidade Federal de Goiás. Sou também a 

pesquisadora responsável por esse estudo. 

Esta pesquisa tem por objetivo compreender a construção de saberes e fazeres de 

carpinteiros numa perspectiva etnomatemática de valorização e potencialização de 

suas práticas profissionais no canteiro de obras. 

Sendo assim, a coleta de informações com os participantes desta pesquisa será feita 

por meio de anotações no diário de campo pelo pesquisador, além de questionários e 

entrevistas. As anotações serão realizadas mediante observações dos trabalhos dos 

carpinteiros, os quais não serão interrompidos em suas práticas habituais no canteiro 

de obras.  

Entretanto, os questionários e as entrevistas serão realizados nos locais e horários 

habituais de trabalho, conforme determinação do engenheiro responsável da obra e 

em harmonia com o desenvolvimento dos serviços de carpintaria. A sua participação 

nos questionários ou entrevistas será de no máximo sessenta minutos. 

Possivelmente utilizaremos nesta pesquisa outras formas de coleta de dados como 

gravações em áudio, vídeo e fotografias. Para tanto, solicitamos também o seu 

consentimento no documento em anexo caso concorde em participar desta pesquisa.  

Serão realizados três encontros semanais no canteiro de obras para atividades em 

grupo nos horários normais de trabalho e no amplo espaço do refeitório. Cada 

encontro terá dois momentos com duração de noventa minutos sendo um intervalo de 

trinta minutos para o lanche. 

A sua participação nesta pesquisa não será remunerada, você é quem decide se deve 

participar ou não deste estudo. Existe a possibilidade de haver constrangimento nas 

entrevistas, porém, sinta-se à vontade em optar por não responder algumas questões 
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ou desistir da participação da pesquisa a qualquer momento, sem nenhuma 

penalização. 

O desenvolvimento desta pesquisa pode contribuir para enriquecer as discussões e 

reflexões sobre os espaços para a valorização e o fortalecimento de experiências 

sociais e culturais dos grupos menos favorecidos e a sua integração na sociedade.  

Garantimos a você o sigilo total. Seu nome não será divulgado. Todo o tratamento 

dado ao material e, posteriormente, utilizado na dissertação será apresentado através 

de siglas ou de nomes fictícios. Por isso, sinta-se livre para responder as questões sem 

constrangimentos. 

No caso de aceitar fazer parte do estudo assine ao final deste documento, que está em 

duas vias. Uma delas é sua e a outra é da pesquisadora responsável. Em caso de recusa, 

você não será penalizado(a) de forma alguma. 

Em caso de dúvida sobre a pesquisa você poderá entrar em contato com a 

pesquisadora responsável, Wivian pelo e-mail: ws01dr21@hotmail.com ou pelo 

telefone: 8466-5671. Em caso de dúvidas sobre os seus direitos como participante 

nesta pesquisa, você poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal de Goiás, nos telefones: 3521-1075 ou 3521-1076. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO – COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESQUISA COMO SUJEITO DA PESQUISA 

 

Eu,________________________________________, RG/CPF n° ______________________________, 

abaixo assinado, concordo em participar do estudo “Um olhar etnomatemático sobre os saberes e fazeres de 

carpinteiros da construção civil em Goiânia-GO” como sujeito. Fui devidamente informado(a) e 

esclarecido(a) pela pesquisadora Wivian Sena Moraes sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, 

assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação. Foi-me garantido que posso 

retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade. 

  

Local e data: ______________________________________________________________ 

Nome e assinatura do sujeito: 

________________________________________________________________ 
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16. Anexo 
Figuras do artista gráfico Escher 
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