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RESUMO

A presente pesquisa discute sobre os saberes matemáticos construídos na tradição da 

produção da farinha de mandioca, buscando analisar esses saberes matemáticos sobre a 

perspectiva das categorias do tempo e medida, construídos e praticados na produção de 

farinha, localizados nos Municípios da Serra do Navio e Calçoene, no Estado do 

Amapá/Brasil. O seguinte trabalho faz um apanhado na identificação e na descrição da 

matemática durante as atividades de produção da farinha e que nessas etapas estão presentes 

elementos relacionados à geração e a transmissão de um saber tradicional, condicionantes 

básico para manutenção da tradição da farinha, caracterizando a pesquisa como um estudo de 

etnomatemática. Os procedimentos metodológicos destacam base das técnicas etnográficas e 

de elementos que caracterizam a observação participante. Os resultados obtidos nos 

mostraram que os trabalhadores de farinha articulam algumas medidas de comprimento, de 

área e de volume em decorrência de sistemas próprios e tradicionalmente adquiridos, como 

também o tempo, apreendidos e referendados por outro tipo de sistema culturalmente 

estabelecido, deste modo relativizando os sistemas de medidas e calendários oficiais. 

Levantando como uma das principais propostas que a matemática acadêmica e os saberes da 

tradição estabelecem uma conjunção desses conhecimentos, importantes para uma possível 

reflexão e aplicação na construção de uma prática pedagógica em educação matemática, 

procurando estabelecer pontos de cunho sócio-econômico e cultural. 

Palavras-chaves: Educação Matemática, Etnomatemática e Cultura.



ABSTRACT

This research argues about the mathematical knowledge built in the tradition of the cassava 

flour production, seeking to analyse these mathematical knowledge in the perspective of the 

categories of time and measure, built and practiced in the flour production, located in Serra do 

Navio and Calçoene, in Amapá - Brazil. The following work discuss the identification and the 

description of the mathematics during the production activities of the flour, where is presented 

elements related to generation and transmission of the traditional knowledge, which is the 

basis for maintenance of the tradition of the flour, characterizing the research as an 

Ethnomathematic study. The methodological procedures highlight ethnographical techniques 

and elements that characterize the participating observation. The results obtained showed us 

that the flour workers articulate some length, area and volume measure due to own and 

traditionally acquired systems, which is apprehended and countersigned by other kind of 

culturally established system; thus they relativism the measures systems and the official 

calendars. And it lifts as one of the main proposal that the academic mathematics and the 

tradition establish knowledge make conjunction of the both knowledge, that is important for a 

possible reflection and application in the construction of a pedagogical practice in 

mathematical education, trying to establish points of socio-economic and cultural mark. 

Key words: Education Mathematical, (Ethnomathematic) and Culture. 
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1   -   A PESQUISA: DA TERRA, A RAIZ DE MANDIOCA PARA FARINHA 

Introdução

O objeto de investigação deste estudo é a produção da farinha de mandioca e os 

saberes matemáticos presentes nesta prática. O local da pesquisa, situado no Estado do 

Amapá, em dois municípios distinto: Serra do Navio, localizada no Retiro de São Francisco 

da colônia de Água Branca e Calçoene, no Assentamento Carnot. 

Quem observa pela primeira vez uma farinhada1 não imagina o que existe por trás 

desta atividade em seu conjunto. Este processo não envolve apenas um conjunto de técnicas 

sistematizadas e organizadas que beneficia a raiz da mandioca chegando somente à farinha e a 

seus subprodutos. Além de todo esse processo de beneficiamento da raiz de mandioca, está 

implícita uma relação sócio-histórico-cultural de uma tradição herdada dos índios, um dos 

nossos ancestrais no Brasil, especialmente na Amazônia. 

Este estudo partiu inicialmente de uma pesquisa sócio-antropológica2, em que foi 

possível observar e conviver, mesmo que breve, com o contexto dos produtores de farinha 

que habitam os municípios da Serra do Navio e Calçoene. Esses sujeitos caracterizam-se 

como semi-rurais, pois ainda que habitem numa área rural, eles estão próximos de centros 

urbanizados, mantendo contato direto e constante com essas áreas e muitas vezes mantendo 

um trabalho paralelo ao rural. 

1 É todo processo de beneficiamento da raiz de mandioca, até a produção de farinha e demais subprodutos.
2 Estudo da realidade, que possibilita a identificação das problemáticas em uma dada realidade, expressando o pensar e o agir 
da comunidade. O termo Realidade deve ser entendido aqui como um modo de ser de homens e mulheres e de sua relação 
com o mundo, ou seja, o problema do modo como as coisas do mundo se apresentam a estes homens e mulheres ou estão em 
relação e ele, não esquecendo que o mundo apresenta realidades múltiplas em que “Há zonas distintas de significação 
Freqüentemente passamos de uma a outra dessas realidades e sabemos que cada uma delas exigê-nos uma forma especifica de 
pensamento e ação, que cada uma deve ser vivida de maneira peculiar. Quando saímos do cinema ou quando acordamos de 
um sonho, por exemplo, experimentamos a passagem de uma a outra dessas áreas distintas da realidade”. (DUARTE 
JUNIOR, 1984, p. 29).



O Estado do Amapá, local onde foi feito o estudo, possui uma população 

aproximada de 477.032 habitantes (CENSO 2000/IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística), sendo que 52.349 habitantes estão na área rural. A economia rural caracteriza-se 

ainda com fortes traços da cultura de subsistência, ou seja, a produção é basicamente para o 

consumo da própria família. Nesta área, existe um índice bastante elevado de analfabetismo 

com cerca de 43,11% (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais - INEP – 

2003) da população na faixa etária superior a 14 anos. Entre tantos outros problemas político-

sociais relacionados à região, ela também possui uma elevada taxa no índice de desemprego. 

Nesse Estado, ainda se encontram populações que praticam produções artesanais3 da farinha 

da raiz da mandioca, denominada cientificamente de manihot utilíssima. Esta tradição é 

proveniente de um legado cultural dos índios brasileiros, tornando-se assim um bem comum 

presente na cultura dos moradores, principalmente da população rural dos municípios deste 

Estado.

Algumas dessas produções artesanais da farinha de mandioca são feitas através do 

processo de mutirão, ou seja, são feitas por famílias das comunidades nas quais há uma 

pequena produção, que visa principalmente à subsistência doméstica e a comercialização fica 

restrita ao vilarejo e localidades próximas de onde residem.  

Deste modo, começamos a pesquisa, com a finalidade de investigar e identificar 

os saberes matemáticos na casa de farinha de mandioca. Verificando alguns trabalhos no 

campo da Educação Matemática como de Bello (1996), Borba (2001), D’Ambrosio (1993, 

1999, 2000 e 2001), Ferreira (1997), Fossa (2001 e 2004), Monteiro (2002) e Knijnik (1996 e

2000) percebemos que a etnomatemática ampliou a possibilidade de alternativa de trabalhos 

em áreas além da própria Matemática, com interações possíveis às outras disciplinas  como   a 

3 Produções que ainda caracterizam os aspectos rudimentares da fabricação da farinha cuja existência do trabalho manual é 
predominante. Ainda é a principal fonte de subsistência doméstica e de comercialização nas localidades da Serra do Navio e 
Calçoene.



antropologia, a psicologia, a sociologia, a história etc. Nessa direção, o trabalho também foi 

encaminhado na perspectiva de interagir com disciplinas, no qual pudesse suprir o “corte” 

epistemológico, natural para disciplina de Matemática neste tipo de pesquisa. Estas relações 

condizem à na imensa possibilidade da geração de uma frutífera interlocução entre os saberes 

matemáticos tradicionais e os acadêmicos 4.

Partindo das conjecturas anteriores, iniciaremos por delinear e entender as idéias 

básicas da etnomatemática, primeiramente, nos pressupostos de D’Ambrosio (1993, p. 81), 

que a descreve como: 

o prefixo etno é hoje aceito como algo muito amplo, referente ao contexto 
cultural, e portanto inclui considerações como linguagem, jargão, códigos de 
comportamentos, mitos e símbolos; matema  é uma raiz difícil, que vai na 
direção de explicar, de conhecer, de entender; tica sem dúvida vem de 
techne, que é a mesma raiz de arte e de técnica.  

Praticamente neste conceito exposto por D’Ambrosio que o trabalho se direciona, 

embora, identificássemos outras definições extremamente importantes para efetivação deste 

programa de pesquisa. O próprio D’Ambrosio adentra na sua definição a respeito da 

etnomatemática voltada para educação, enfatizando na direção do fortalecimento das raízes 

culturais do grupo estudado. Enquanto que Ferreira, (1997, p. 16) a “Etnomatemática faz 

parte da educação. É precisamente o meu caso [...] passou a ser para mim, um novo método 

de ensinar matemática”. Ferreira concebe a etnomatemática como uma aplicação efetiva para 

o ensino da matemática, ou seja, como uma proposta metodológica através da modelagem.

Outra definição acerca da etnomatemática destacamos a mencionada por Fossa 

(2004, p. 4) que elucida “como o ramo da História da Matemática que investiga as várias 

4
 Ver D’Ambrosio (1993, p. 80).



atividades proto-matemáticas5”. Apesar do autor apontar a etnomatemática como uma 

especialidade da História da Matemática, Fossa (2004, p. 5) ainda indica que a 

“etnomatemática, como um campo de investigação, tem a mais alta importância para a 

compreensão do homem e a sua cultura”. Não podemos esquecer de pesquisadores que 

contribuem para o crescimento da etnomatemática no Brasil e em outros países, como por 

exemplo, Knijnik (1996), Monteiro (2001), Guerdes (1989), Vergani (1999), etc. 

Bello (1996, p. 98) classifica a etnomatemática “sob dois aspectos: como 

programa de pesquisa e/ou como proposta para o trabalho pedagógico”. Classifica no 

primeiro aspecto, os trabalhos que buscam configurar os processos de geração, organização e 

difusão dos saberes e idéias matemáticas identificadas nos grupos culturais estudados. No 

segundo ponto Bello objetiva promover trabalhos na área do ensino da matemática, no intuito 

de contextualizar os estudos sócio-culturais com os conteúdos acadêmicos ensinados em sala 

de aula.

É praticamente o primeiro aspecto referendado por Bello que esta pesquisa se 

propôs alcançar, apesar deste estudo ter iniciado a partir das indagações e considerações 

verificadas em sala de aula, com relação à alternativa de busca de processos metodológicos 

para se ensinar matemática com significado para aqueles alunos da Serra do Navio. 

Percebendo a dimensão da primeira proposta analisada por Bello, vislumbramos a 

possibilidade de começar a pensar na primeira etapa do trabalho, que seria trabalhar com 

programa de pesquisa em etnomatemática, adentrando nos saberes matemáticos presentes na 

prática dos produtores de farinha. 

Para isto conjecturou-se as indagações primeiras e essenciais, como veremos logo 

abaixo:

5 As Atividades proto-matemáticas de acordo com Fossa (2004, p. 3) são “as práticas que antecederam o surgimento da 
matemática e que possibilitaram esse surgimento mantiveram relações estritas com a própria matemática e, de fato, eram 
chamadas  e continuam a ser chamadas  de matemática”. E Fossa (2004, p. 3) define “a matemática como sendo as áreas 
de investigação que validam as suas proposições através do método axiomático” 



Quais são os saberes matemáticos gerados nessa prática sócio-econômico-cultural? 

Como os produtores de farinha de mandioca socializam e difundem os saberes 

matemáticos nesse processo de produção? 

Quais as relações entre esses saberes tradicionais e o saber acadêmico estabelecido 

pela escola?

Esses questionamentos iniciais serviram essencialmente para objetivar a primeira 

pesquisa6 sobre a produção de farinha. Os resultados obtidos e os dados coletados que não 

puderam ser explorados neste primeiro momento subsidiaram para a retomada de outra 

pesquisa, com aprofundamento e uma (re)direção no enfoque de abordagem, ainda sobre a 

produção de farinha, com o objetivo principal deste trabalho se configurando da seguinte 

forma: 

Analisar os saberes matemáticos relativos a tempo e medida construídos e praticados 

na produção de farinha de mandioca, nas comunidades de Calçoene e da Serra do 

Navio no Estado do Amapá. 

Com base no objetivo principal deste trabalho, que se estabeleceu na verificação 

dos saberes matemáticos presentes na cultura da farinha, apontou-se logo adiante para 

discussão e avaliação da viabilidade desse objetivo com os objetivos da proposta da 

etnomatemática. Dada a presente conclusão de viabilidade desta perspectiva de trabalho, 

gerou-se assim o desmembramento de duas etapas definitivas que seriam necessárias para o 

desencadeamento da pesquisa final, que foram os objetivos específicos elaborados da seguinte 

forma: 

Descrever todas as etapas do processo de produção da farinha de mandioca; 

6 Esta primeira pesquisa ocorreu em função da realização do trabalho final da especialização pela Universidade Federal do 
Pará, em 1998. 



Caracterizar os saberes7 matemáticos presentes e praticados na produção da farinha 

de mandioca sob a ótica de tempo e medida; 

Esta pesquisa iniciou com uma investigação empírica, que se desenvolveu através 

de levantamento bibliográfico, coleta de informações e observação in loco, sempre apoiada 

em uma perspectiva antropológica e fundamentada em trabalhos de etnomatemática.  

Foram realizadas visitas e observações nas casas de farinha, entrevistas com os 

participantes do mutirão de produção da farinha e filmagens das atividades observadas. 

Em todo esse contexto apresentado, isto é, apoiado ainda na primeira pesquisa 

fomos em busca no redimensionamento de um novo trabalho, no intuito de retomar e na 

perspectiva de complementarmos e fazermos novas abordagens, cuja preocupação agora era 

de ampliarmos com novos referenciais teóricos e aprofundarmos com aqueles já existentes; 

re-direcionarmos os dados que antes não foram considerados importantes para aquela 

primeira pesquisa; e em especial, efetivarmos o desenvolvimento de análises das novas 

categorias que porventura não haviam sido feitas na primeira pesquisa, tudo isso apoiado no 

mesmo objeto inicial.  

Após esta retomada, colocou-se a seguinte questão: 

Como é que os saberes matemáticos dos produtores de farinha concebem as 

categorias tempo e medida e como essas categorias influem na sua produção? 

Este trabalho se propôs a investigar e a identificar esses saberes matemáticos 

presentes na prática cultural da produção de farinha que passa por variados processos de 

transformação, desde a forma de produção até a sua comercialização.  

Na identificação e investigação dos saberes matemáticos, Ubiratan D’Ambrósio 

(1999, p. 35) argumenta:

7 O conceito de saber exposto neste trabalho é pressuposto num contexto amplo da dinâmica cultural. É disposto de acordo 
com a definição dada por D’Ambrosio (1993, p. 61) que “Saber” sempre foi esclarecer a ordem cósmica e psíquica, que é 
“saber” na acepção mais popular do termo e que está na raiz da idéia de ciência. Ao mesmo tempo, saber é “criar”, fazer 
alguma coisa, o que está na raiz da idéia de arte”.



[...] o conhecimento é deflagrado a partir da realidade. Conhecer é saber 
fazer. [...] A geração e o acúmulo de conhecimento obedecem a uma 
coerência cultural. [...] Ela é identificada pelos seus sistemas de explicações, 
filosofias, teorias e ações e pelos comportamentos cotidianos. Naturalmente 
tudo isso se apóia em processo de medição, de contagem, de classificação, 
de comparação, de representações, de inferências. Esses processos se dão de 
maneiras diferentes nas diversas culturas e transformam-se ao longo do 
tempo. Eles sempre revelam as influências do meio e organizam-se com uma 
lógica interna, codificam-se e formalizam-se. Assim nasce a matemática. 

Nos dizeres de D’Ambrósio, percebemos que todas as culturas obedecem a uma 

certa lógica de pensar e fazer “matemática8”, portanto, este conhecimento9 não é privilégio 

apenas de um determinado grupo cultural. Porém, pode-se dizer que a matemática varia de 

acordo com contexto cultural em que se desenvolve, se diferenciando na forma lógica de 

raciocinar dentro de um sistema maior de pensamento identificado por um grupo. 

Este trabalho ficou basicamente constituído em quatro momentos peculiares, mas 

co-relacionados entre si por estarem compreendidos no mesmo processo de construção. 

No primeiro capítulo, Educação-Cultura-Matemática–Etnomatemática na 

Educação Matemática buscamos relacionar aspectos sobre educação, cultura, matemática e 

educação matemática e finalizamos com estudos sobre alguns aspectos relevantes acerca da 

etnomatemática.  

No segundo capítulo, priorizamos a metodologia descrevendo as localidades de 

pesquisa, a produção da farinha, bem como a descrição da pesquisa de campo e continuamos 

8 D’Ambrosio (2001, p. 82-83) entende matemática “como uma estratégia desenvolvida pela espécie humana ao longo de sua 
história para explicar, para entender, para manejar e conviver com a realidade sensível, perceptível, e com imaginário, 
naturalmente dentro de um contexto natural e cultural [...] obviamente tem variado de acordo com a geografia e a história dos 
indivíduos e dos grupos culturais a que eles pertencem”. 
Portanto, essas duas definições diferenciadas de matemática compreendidas por autores que fazem estudos sobre 
etnomatemáticas mostram a divergência teórica envolta do entendimento de matemática. No entanto, neste trabalho propõe-se 
acompanhar à matemática entendida por D’Ambrosio, pois é neste intuito que devemos dá razão teórica do decorrer do 
trabalho. 
9 De acordo com D’ Ambrosio (1993, p. 62) é “uma ação que envolve a percepção da realidade através dos sentidos e da 
memória, que envolve a execução de ações através de estratégias e modelos, e que causa modificações da realidade através da 
introdução na realidade de objetos, coisas ou idéias”.



este capítulo, fazendo uma breve abordagem sobre alguns tópicos a respeito da raiz da 

mandioca. 

No terceiro capítulo, enfatizamos com os estudos das noções de Tempo e Medidas 

porque foram estas as categorias de análise que surgiram a partir da categorização dos dados 

coletados.

Finalmente o quarto capítulo deu ênfase à análise e conclusão dos estudos, 

fazendo considerações sobre a temática, à relevância da pesquisa e a sua contribuição para o 

estudo da etnomatemática. 

2 - EDUCAÇÃO, CULTURA, MATEMÁTICA E ETNOMATEMÁTICA NA 

EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

A educação tem sentido porque o mundo não é necessariamente isto ou 
aquilo, porque os seres humanos são tão projetos quanto podem ter projetos 
para o mundo. A educação tem sentido porque mulheres e homens 
aprenderam que é aprendendo que se fazem e se refazem, porque mulheres e 
homens se puderam assumir como seres capazes de saber, de saber que 
sabem, de saber que não sabem. De saber melhor o que já sabem, de saber o 
que ainda não sabem. A educação tem sentido porque, para serem, mulheres 
e homens precisam de estar sendo. Se mulheres e homens simplesmente 
fossem não haveria porque falar em educação. (PAULO FREIRE, 2000, p. 
40).

2.1   -   Educação e Cultura: um caráter histórico-antropológico da educação. 

Esta pesquisa parte de uma perspectiva educacional, tanto no âmbito lato da 

educação quanto no aspecto especifico da educação matemática. Assim, é necessária uma 

breve análise sobre alguns processos por que perpassa a educação, no que tange 



principalmente à socialização de saber pelo viés cultural, ou seja, da educação que “participa 

do processo de produção de crenças e idéias, de qualificações e especialidades que envolvem 

as trocas de símbolos, bens e poderes que, em seu conjunto, constroem tipos de sociedade” 

(BRANDÃO, 1995, p. 11). 

Também cumpre frisar, que a educação não possui um local específico para 

acontecer e não necessariamente ocorre na forma institucionalizada que normalmente ocorre 

na escola e outras instituições. Segundo BRANDÃO (1995, p. 9), “não há uma forma única 

nem um único modelo de educação; a escola não é o único lugar onde ela acontece e talvez 

não seja a melhor”. A educação também acontece em casa, na rua, na igreja, nas aldeias, 

geralmente onde os mais “velhos” ensinam o saber. Em especial, transportando estas 

perspectivas de educação aferidas acima por Brandão (1995), poderíamos num primeiro 

momento atentar para configuração de educação envolvida no processo de produção da 

farinha, cujo princípio seria desarticular da idéia de alguns padrões estigmatizado da 

existência somente da educação atrelada a escola e academias científicas. 

A educação existe em diferentes formas e em inúmeras práticas para atender as 

diferentes necessidades dos diversos mundos sociais, é “para tornar comum, como saber, 

como idéia, como crença, aquilo que é comunitário como bem, como trabalho, como vida” 

(BRANDÃO, 1995, p. 10), que conseqüentemente uma dinâmica do conjunto de pessoas 

envolve trocas de bens, poderes e essencialmente troca de símbolos, interferindo diretamente 

na construção de qualquer sociedade e suas complexidades. Dessa maneira, neste estudo 

observou-se a necessidade e a importância da socialização dos saberes, dos símbolos, dos 

valores que são específicos desta tradição do fazer farinha, direcionando essencialmente para 

o grupo que praticava esta atividade.

A educação é uma prática comum a todas as culturas, é criada e (re)estabelecida 

por diversas interações dos sistemas de trocas internas e externas dadas por cada grupo ou 



entre os grupos sociais. Porém, por existir no “imaginário das pessoas e na ideologia dos 

grupos sociais” (BRANDÃO, 1995, p. 12), essa mesma educação pode servir como fonte 

primeira, de manutenção e transcendência do homem, como também exercer a faculdade de 

carregar o conduto de dominação sobre a natureza e sobre todas espécies inclusive entre o 

próprio homem.  

Diante do exposto, verificamos o conceito de educação para D’Ambrosio (2001, 

p. 83) que “é uma estratégia de estímulo ao desenvolvimento individual e coletivo gerada por 

esses mesmos grupos culturais, com a finalidade de se manterem como tal e de avançarem na 

satisfação dessas necessidades de sobrevivência e de transcendência”. Assim sendo, a 

educação no conceito de D’ Ambrosio (2001) sobre a ótica da etnomatemática, se evidenciou 

na prática de produção de farinha nos mostrando indícios de correspondência em alguns 

interesses intrínsecos e subjetivos em tornar comum o conhecimento desta prática para o 

grupo estabelecido.

As diversas interações e socializações presentes nos sistemas de trocas internas e 

externas das atividades de produção de farinha, pertencentes ao grupo social vão de encontro 

ao conceito de educação que Oliveira (2001, p. 27) expressa como a “liberação de forças que 

estão latentes e que dependem de estimulação para virem a tona”, do modo que essas 

interações e socializações agem como os estímulos e as atividades presentes são as forças

latentes que propagam a educação. 

Prosseguindo com as idéias de Oliveira (2001, p. 27) em relação às concepções 

sobre a educação, temos: 

Educação produto social – compreendida como transmissão de 
conhecimentos e valores sócio-culturais dos mais velhos às novas gerações. 
O processo formativo é visto como algo “exterior” que se apresenta ao 
indivíduo; Educação processo de desenvolvimento do Indivíduo – concebida 
como processo de desenvolvimento das potencialidades e capacidades dos 
indivíduos. O processo formativo é considerado como algo “interior” que é 
extraído indivíduo; Educação processo de interação indivíduo-sociedade – 



compreendida como processo de formação global do ser humano, cujos 
aspectos biológicos, psicológicos, sociais e culturais são importantes, 
existindo uma interferência dos fatores externos (sócio-cultural) na formação 
do indivíduo e as modificações destes vistos como fatores de interferência no 
meio social. 

Podemos atestar nesta pesquisa que basicamente, as três concepções de educação 

proposta pela autora são observadas na produção de farinha. Desde a Educação vista como 

produto social; da Educação como processo de desenvolvimento do Indivíduo e da Educação

como processo de interação indivíduo-sociedade. Ficou evidenciado que para tal tarefa a 

presença do mais velhos (avós e pais) transmitindo conhecimento das atividades que 

envolviam a produção de farinha e de valores sócio-culturais aos mais novos (filhos e netos), 

expressaram-se como fatores essenciais deste “sistema educacional” presentes na tradição da 

farinha, empreendido costumeiramente através de narrativas orais dos acontecimentos locais e 

fora deles e/ou de histórias que relatassem fatos relacionados à vida do narrador e/ou de seus 

antepassados.

Em Damasceno (1998), aferimos que a educação é um processo e está vinculada à 

formação do homem na sua história individual e ao mesmo tempo atrelada na comunidade em 

sua contínua evolução; a educação é um fato social e refere-se à sociedade como um todo, na 

perspectiva de todos os seus membros prescindir a forma social vigente, as relações 

econômicas, as instituições, os usos, as ciências etc, por isso sustenta a contradição que reside 

na própria essência da educação, dada a sua natureza histórica antropológica; a educação é 

uma atividade teleológica, pois ela sempre está “dirigida para”, em suma a formação do 

indivíduo busca sempre a um fim; a educação é por essência, concreta, pois têm na sua 

realização os aspectos objetivos pautados essencialmente no concreto; a educação é, por 

natureza, contraditória, pois corteja ao mesmo tempo a conservação do saber adquirido com a 

criação, tornando-se necessária para evitar a repetição eterna do saber e permitindo a criação 



do novo e do progresso e da cultura; e finalmente a educação é um fenômeno cultural, por 

que ela transmite a cultura em todas sua nuanças e seus aspectos, ainda pelos meios da própria 

cultura, logo o saber passa a ser o sistema dos dados da cultura que se toma socialmente 

consciente e a própria sociedade passa a expressá-la pela linguagem (oral ou escrita) e pela 

prática social. 

Partindo de que a educação é um fenômeno cultural, poderíamos entender sobre 

esta ótica, que na sua essência, a educação seria uma maneira eficaz e eficiente de integrar o 

indivíduo à sua cultura e à sua sociedade. Mas, se pensarmos a educação como uma proposta 

de ação, inevitavelmente haverá uma relação bem mais íntima e orgânica com a palavra 

cultura, pois ela acontece no tempo humano como história de cada indivíduo e como história 

coletiva da sociedade.

Para entendermos a idéia do parágrafo anterior, precisamos compreender as 

designações básicas sobre cultura para podermos relacionar com dois aspectos propostos a 

serem seguidos, quais sejam: primeiro, para continuarmos a discussão de educação-cultura e 

segundo adentrarmos com aspectos culturais da etnomatemática e relacionarmos educação-

matemática, para finalmente pensarmos num sistema de educação-cultura-matemática.

Conceituamos cultura de acordo com a proposta desenvolvida por Laplantine 

(1999, p. 120), como sendo “o conjunto dos comportamentos, saberes e saber-fazer 

característicos de um grupo humano ou de uma sociedade dada, sendo essas atividades 

adquiridas através de um processo de aprendizagem10, e transmitida ao conjunto de seus 

membros”. 

Como o processo educacional está ligado diretamente com o surgimento do 

homem, é uma atividade especificamente humana inerente da vida sócio-cultural do 

10 Aprendizagem aqui destacada é explicada na direção da “capacidade de explicar, de apreender e compreender, de enfrentar, 
criticamente, situações novas”. (D’Ambrosio, 2001, p. 81), ou seja, constituindo aprendizagem por excelência. 



indivíduo, isto é, o surgimento da educação advém concomitantemente com o surgimento da 

cultura o que leva a considerar o homem um “ser de cultura”.

Nesse sentido Forquin (1993, p. 13-14) afirma que: 

[...]pode-se dizer perfeitamente que a cultura é o conteúdo substancial da 
educação, sua fonte e sua justificação última: a educação não é nada fora da 
cultura e sem ela. Mas, reciprocamente, dir-se-á que é pela e na educação, 
através do trabalho paciente e continuamente recomeçado de uma “tradição 
docente” que a cultura se transmite e se perpetua: a educação “realiza” a 
cultura como memória viva, reativação incessante e sempre ameaçada, fio 
precário e promessa necessária da continuidade humana. Isto significa que, 
neste primeiro nível muito geral e global de determinação, a educação e  cul- 
tura aparecem como duas faces, rigorosamente recíprocas e complementares, 
de uma mesma realidade: uma não pode ser pensada sem a outra e toda 
reflexão sobre uma desemboca imediatamente na consideração da outra. 

Forquin declara a necessidade da educação para promover a cultura, ou seja, a 

cultura só se faz prevalecer na e entre as sociedades graças à intervenção da educação como 

instância primeira de continuidade cultural. A educação se estabelece por meio desta 

transmissão cultural originada no seio dos grupos culturais. A questão da educação está 

localizada no próprio centro da problemática antropológica, como adverte Forquin (1993, p. 

13-14). “o empreendimento educativo é a responsabilidade de ter que transmitir e perpetuar a 

experiência humana considerada como cultura”. Não somente os conhecimentos, experiências, 

usos, crenças, valores, a serem transmitidos ao indivíduo, como também os métodos utilizados 

pela totalidade social (para exercer sua função educativa) fazem parte do meio cultural da 

comunidade. Em outras palavras, a educação é a transmissão da cultura em todos os seus 

aspectos, segundo os moldes e pelos meios da própria cultura.  

O programa de etnomatemática proposto por D’Ambrosio (2001, p. 32) “é o 

conjunto de conhecimentos compartilhados e comportamentos compatibilizados”. As 

definições de D’Ambrosio (2001) e Laplantine (1999), ambas compartilham das mesmas 



idéias destacando o comportamento e o conhecimento (na geração e na socialização) como 

pontos chaves de suas definições e ainda, ressaltando a cultura como um processo dinâmico. 

D’ Ambrosio (2001, p. 35) também reconhece que “[...] Numa mesma cultura, os 

indivíduos dão as mesmas explicações e utilizam os mesmos instrumentos materiais e 

intelectuais no seu dia a dia”. Então, para cada grupo D’Ambrosio (2001) conceitua 

etnomatemática como ticas o conjunto dos instrumentos materiais e intelectuais que se 

manifestam nas maneiras, nos modos, nas habilidades, nas artes e nas técnicas; e matema

como as maneira que essa ticas são lidadas com o ambiente, no seu entendimento e nas suas 

explicações de fatos e fenômenos, do ensinar e compartilhar; e de etno como próprio e 

característico do grupo, da comunidade. Então, tornar-se-ia evidente que as etnomatemáticas 

específicas de cada grupo estabelecido e definido culturalmente se diferenciam para ambientes 

distintos.

Para D’Ambrosio (2001, p. 78) “não se pode definir critérios de superioridade 

entre manifestações culturais. Devidamente contextualizada nenhuma forma cultural pode-se 

dizer superior a outra”. Diferenciar as culturas umas das outras com grau de superioridade e 

inferioridade reforça as idéias mercantilistas do século XVI e XVII, especialmente 

representado por alguns povos europeus, como fizeram com as civilizações do novo mundo, 

partindo para as colônias com a idéia eurocêntrica de dominação e expansão de suas 

civilizações com tecnologia, religião, arte, ciência (especialmente a matemática) e formas de 

pensamento como diretrizes primeiras de classificação de etnias, achando que todas as outras 

deveriam partir dessa mesma concepção de mundo, “perpetuando” a orientação de mundo a 

partir daquele momento histórico para civilização ocidental. 

Retomando a discussão anterior, verificamos que para D’Ambrosio o grau de 

superioridade e inferioridade das manifestações culturais perpassa pela contextualização 

cultural, de sua devida importância para interpretação e o esclarecimento desta relativização 



cultural. No entanto, vale assinalar também, a inclusão de saberes matemáticos intrínsecos 

nessas manifestações culturais, colocando em discussão e automaticamente recaindo numa 

cadeia de desconstrução do status de “Mathesis Universalis”, princípio da matemática 

acadêmica. Como comenta Ferreira ([1993 ?], p. 11) sobre esse status que “de verdade 

universal e de existência independente dos seres humanos que apenas a re-descobre, para 

assumir seu papel de uma ciência criada por nós e portanto sem verdades absolutas e 

contextualizadas”, tais indagações permitiriam admitir a criação de objetos matemáticos 

contextualizados, com história e significados sociais. Neste caso a etnomatemática colaboraria 

para proclamar o respeito entre as formas de pensar através dos saberes matemáticos presentes 

entre as culturas, numa perspectiva ampla de educação e de matemática, como afirma 

D’Ambrosio (2001, p. 83) “Conseqüentemente, matemática11 e educação são estratégias 

contextualizadas e interdependentes”. 

Do apanhado feito sobre educação-cultura-matemática percebemos que todas elas 

estão intimamente ligadas à existência humana, que poderíamos caracterizar numa relação 

interdependente e de fundamental força de vínculo de existência e transcendência do 

indivíduo. Tudo isso, motivado pelo desenvolvimento deste trabalho, que nos atrelou ainda 

mais à proposta da etnomatemática para buscarmos este olhar antropológico e desbloqueador 

de concepções disciplinares. 

2.2   -   Estudo da Etnomatemática 

2.2.1   -   Origem da etnomatemática 

11 D’Ambrosio (2001, p. 82-83), entende “matemática como uma estratégia desenvolvida pela espécie 
humana ao longo de sua história para explicar, para entender, para manejar e conviver com a realidade 
sensível, perceptível, e com imaginário, naturalmente dentro de um contexto natural e cultural [...] 
obviamente tem variado de acordo com a geografia e a história dos indivíduos e dos grupos culturais a que 
eles pertencem”. 



a) Surgimento da Etnomatemática: o fracasso da Matemática Moderna

A etnomatemática como qualquer outro movimento de proposta de mudança 

educacional, surgiu em função de uma série de relações estabelecidas diretamente com 

movimentos históricos, políticos e sociais da humanidade. Sua origem está atrelada à tentativa 

de superação dos problemas educacionais surgidos com o Movimento da Matemática Moder - 

na – MMM12, ocorrido na década de 60, do século XX. 

O Movimento da Matemática Moderna surgiu com a perspectiva de reformular e 

modernizar o currículo escolar de matemática. Apesar do movimento ter-se iniciado nos 

Estados Unidos, suas repercussões foram além desse país, inclusive se refletindo no ensino de 

matemática no Brasil13.

A proposta da matemática moderna era promover transformação quase que 

imediata no ensino e aprendizagem da matemática e com certeza, as mudanças ocorreram à 

medida que foram sendo implementadas no currículo escolar oficial e nos livros didáticos de 

então. Podemos citar alguns aspectos relevantes que se evidenciaram como marcos do 

movimento, tais como: a matemática centrou-se principalmente no formalismo, fundamentado 

nas estruturas algébricas, no rigor e na precisão da linguagem formal dessa matemática 

contemporânea, contribuindo desta forma para uma visão da matemática pela matemática; no 

campo pedagógico, este movimento, enfatizava a apreensão da estrutura subjacente aos 

conceitos, isto é, da forma estrutural de pensar na aplicação tanto na matemática como 

também fora dela, visando desta maneira a formação de um especialista na área da 

matemática. 

12 Fiorentini (1995, p. 13).
13 No Brasil, o reflexo do Movimento da Matemática Moderna foi classificado nos estudos de Fiorentini (1995) como uma 
das tendências ocorrida no ensino da matemática no Brasil, chamado de “formalismo moderno” ou “formalismo estrutural”.



Como conseqüência dos problemas educacionais surgidos com a implementação 

do Movimento da Matemática Moderna, os educadores matemáticos passaram a questionar a 

eficácia deste movimento para o ensino da matemática. Estes educadores, além de perceberem 

os problemas criados com a implantação do MMM, já citados acima, ainda observaram que 

determinados alunos, especialmente os das classes economicamente menos favorecidas, 

apresentavam maiores dificuldade no aprendizado da matemática. O impacto visível no 

ensino da matemática, fomentou pesquisas no campo da educação matemática no sentido de 

reverter os resultados não satisfatórios promovidos pela matemática moderna no ensino.  

A constituição de uma contraproposta ao MMM, iniciou-se ainda na década de 60 

do século XX, quando começaram a se intensificar pesquisas na área da educação matemática, 

principalmente nos países do “Terceiro Mundo”. Os trabalhos passaram a se manifestar com o 

propósito de investigar e questionar o caráter universal da matemática apregoada pelo mundo 

científico. Esses mesmos trabalhos objetivavam redimensionar o significado desta matemática 

referida, a partir de uma ótica de construção social e cultural, principalmente dos países em 

desenvolvimento, por via das observações e das comprovações das maneiras diferenciadas de 

explicar e manifestar suas formas, seus valores e sua linguagem. Esses novos estudos 

propostos influenciariam numa nova forma de “enxergar” outra concepção matemática, além 

da estabelecida cientificamente.  

Este movimento mundial acabou chegando ao Brasil nos meados de 1970, e 

naquela época foi classificado como uma das tendências14 da educação matemática brasileira, 

com denominação de Sócioetnocultural.  Apoiando-se principalmente nas idéias pedagógicas 

de Paulo Freire, contrariava a “educação bancária”15 e a formação escolar alienada da 

14 (FIORENTINI, 1995, p. 24)
15 “O educador conduz o educando à memorização mecânica do conteúdo, em que os educandos são transformados em 
“vasilhas” , em recipientes a serem “enchidos” pelo educador. Quanto mais  vá “enchendo” os recipientes com seus 
“depósitos”,  tanto melhor educador será. Quanto mais se deixam docilmente “encher”, tanto melhores educandos serão. Em 
lugar de comunicar-se, o educador faz “comunicados” e depósitos que os educandos, meras incidências, recebem 



realidade e carregada da ideologia dominante. Compartilhavam com os propósitos

pedagógicos, em que o aluno não deveria ser apenas o receptáculo do conhecimento; 

pressupunha-se que a participação do estudante em sala de aula deveria ser mais efetiva, 

interagindo com o professor, pois aquele traria consigo uma gama de conhecimento, sua 

própria história de vida. Inicia-se o caminho para uma proposta pedagógica, inclusive na edu - 

cação matemática, com objetivo de um ensino mais critico, ético e de visão humanizadora.  

Apoiadas na heterogeneidade do povo brasileiro e na condição de um país em 

desenvolvimento, com elevado índice no fracasso escolar surgiram as primeiras pesquisas na 

etnomatemática, vinculadas a determinados segmentos sociais e culturais considerados a 

margem dos direitos comuns à sociedade, como: as comunidades indígenas, os favelados, 

grupos ligados a movimentos sindicais e de luta no campo, entre outros, com perspectiva 

diferenciada da realidade escolar oficial.

O enfoque da etnomatemática apoiou-se nos aspectos históricos e antropológicos 

da matemática, recaindo para um ponto contrastante evidenciado entre a matemática 

“encontrada” na prática cotidiana originária de determinados grupos sociais em relação à 

matemática acadêmica, refletida em sala de aula, dada como universal e de visão eurocêntrica. 

Dessa nova perspectiva de “enxergar” a matemática, referida anteriormente, desenvolveu-se 

uma nova tendência de pesquisa na área da educação matemática, que atualmente denomina-

se de etnomatemática. 

b) Principais denominações da etnomatemática 

A denominação “etnomatemática” se tornou um consenso entre os pesquisadores 

no sentido de sintetizar e classificar num único nome as diversas pesquisas que convergiam 

pacientemente, memorizam e repetem. Eis aí a concepção “bancária” da educação, em que a única margem de ação que se 
oferece aos educandos é a de receberem os depósitos, guardá-los e arquivá-los.” Freire (1987, p.66)..



para denominadores comuns. Mesmo assim, por mais que se adote a mesma denominação não 

há um consenso entre os pesquisadores da área sobre seu significado. 

Antes que houvesse um acordo sobre o termo “etnomatemática” houve várias 

denominações para as pesquisas iniciais deste novo modo de discutir a matemática e o seu 

ensino (cf. MONTEIRO, 2003), entre eles destacam-se a Sociomatemática - termo dado pela 

pesquisadora Cláudia Zaslavski em 1973, num estudo feito com o uso, a evolução, e 

aplicações da matemática na vida dos povos africanos, de uma prática que partia das 

necessidades dessa sociedade. Para Ferreira (1997, p. 13) a abordagem de Cláudia Zaslavski 

mais significativa, é quando ela verifica as influências que as instituições africanas 

desempenharam sobre a evolução da matemática. Ela buscou levar para o currículo escolar os 

aspectos multiculturais e interdisciplinares, para que os alunos passassem a apreciar e 

valorizar a sua própria herança cultural e, conhecendo as práticas matemáticas de outras 

culturas, pudessem visualizar que elas partem das suas reais necessidades de vida. Outro 

objetivo deste estudo de Zaslavski é contribuir para uma relação do estudo da matemática 

com outras disciplinas para que aquela adquira um maior significado.  

Matemática Oprimida (1982), Matemática Escondida ou Congelada (1985) e 

Matemática Não-Estandardizada - (1987) todas essas denominações foram dadas pelo  

pesquisador da etnomatemática Paulus Gerdes. Cada uma destas terminologias foi utilizada 

em momentos diferentes da sua pesquisa. O primeiro termo retrata a matemática escolar 

formal (opressora) como responsável pela ascensão social e, paralelamente a essa matemática 

ocorre a existência, de uma outra matemática considerada oprimida elaborada em países 

subdesenvolvidos; a segunda conotação se deve ao trabalho feito em Moçambique com a 

produção de cestas artesanais e as histórias contadas através de desenhos feitos na areia, como 

tradição desse país. Desta forma propõe o preparo do professor de matemática para ser capaz 

de “descobrir” as tradições matemáticas que possivelmente estão “congeladas” ou



“escondidas”. Na última denominação, o principal intuito era diferenciar a matemática 

acadêmica ou “standard” daquela outra produzida fora dessa referência, em que se faz 

necessária à busca deste outro saber matemático com o intuito de fazê-lo presente no ensino 

da escola formal. 

Matemática Codificada no Saber-Fazer – em 1986 o professor Sebastiani Ferreira 

desenvolveu estudo da matemática do dia-a-dia, ou seja, aquela produzida na prática e no 

cotidiano das pessoas, e tinha como objetivo que esta matemática se tornasse a referência para 

início do ensino da matemática acadêmica. 

Matemática Popular – nome dado pelo pesquisador na etnomatemática Mellin-

Olsen, instituída em 1986, e consistia no mesmo objetivo referendado por Sebastiani. 

Matemática Espontânea - foi à primeira denominação dada por Ubiratan 

D’Ambrosio em 1982, antes de intitular definitivamente o nome etnomatemática, no ano de 

1985, no seu artigo “Etnomathematics And Its Place In The History and Pedagogy Of 

Mathematics”16. A Matemática Espontânea servia para explicar os métodos matemáticos 

produzidos pelos povos no intuito de sobrevivência.

A abrangência do programa de pesquisa da etnomatemática acarretou a 

necessidade de relação com vários ramos do conhecimento-científico, entre os quais podemos 

citar a antropologia, a sociologia, a educação, a psicologia, a história. Os conhecimentos 

referidos redimensionaram a matemática para um reencontro com os aspectos humanos que 

estavam amplamente afastados no aprendizado da disciplina, principalmente devido ao 

MMM. Por outro lado, as variadas definições do objeto de estudo dificultaram, de uma certa 

forma, a consolidação epistemológica do programa etnomatemática. 

16 Ver D’Ambrosio (1991). 



c) As diferentes conceituações da etnomatemática 

A principal preocupação dos estudiosos e pesquisadores em etnomatemática era 

conseguir uma denominação aceitável por todos, pois isto propiciaria o desenvolvimento do 

próprio programa no sentido de fundamentar teoricamente as pesquisas nessa área. Um passo 

importante deste crescente movimento, foi a criação do Grupo Internacional de Estudo em 

Etnomatemática (ISGEm) em 1986, cujo intento era divulgar por meio de boletins periódicos 

o programa e agregar e incentivar pesquisadores para contribuir com a compreensão e 

concepção em torno dessa área do conhecimento. 

Os inúmeros boletins publicados no ISGEm trouxeram definições que 

propiciaram discussões para uma melhora gradativa do entendimento da etnomatemática. 

Ferreira (1997, p. 15-16), por exemplo, analisa e classifica os conceitos publicados nos jornais 

da ISGEm em três grupos: primeiro, a Etnomatemática fazendo parte da Etnologia. Segundo 

esta compreensão da etnomatemática, ela seria “a zona de confluência entre a matemática e a 

antropologia”, e “a maneira particular (e talvez peculiar) em que grupos culturais específicos 

realizam tarefas de classificar, ordenar, contar e medir” (ANASTÁCIO, 2001, p. 55). 

Outro modo de entender a Etnomatemática é vê-la como parte da Matemática,

deste modo, a Etnomatemática seria o “estudo das idéias matemáticas dos povos não-

alfabetizados” (ANASTÁCIO, 2001, p. 56). Finalmente, pode-se entender a Etnomatemática 

como parte da Educação, conforme afirma Ferreira (1997, p. 16) quando diz que a 

etnomatemática é um novo método de se ensinar matemática, chamando-a de “Matemática 

Materna”. Expressão utilizada em comparação à “Língua Materna”, relacionando a 

matemática com o conhecimento etno, ou seja, “conhecimento matemático que a criança traz 

para a escola” (FERREIRA, 1994, p. 6).



No boletim Grupo Internacional de Estudo em Etnomatemática ISGEM volume 4, 

nº1 publicado em outubro de 1988, Anastácio (2001, p. 56) cita que Patrick Scott sintetiza três 

conceitos de etnomatemática: entre os modelos de D’Ambrosio/Gerdes da etnomatemática 

para reafirmação cultural; o modelo de Cláudia Zaslavski, segundo o qual a etnomatemática 

teria por objetivo fazer com que o mundo vá para sala de aula, e o Márcia Ascher com o 

estudo da matemática dos povos não letrados. 

Em 1992 na reunião ISGEm, Ubiratan D’Ambrosio mostrou a necessidade de uma 

aglutinação conceitual para os estudos de etnomatemática, apesar de, para ele, não ser uma 

questão primordial, pois acreditava na construção gradativa através da teorização e das 

investigações empíricas. D’Ambrosio expõe seu pensar sobre o termo etnomatemática da 

seguinte maneira: “É a arte ou técnica (tica) de explicar, de conhecer de entender (matema)

nos diversos contextos culturais (etno)”.

 O crescimento efetivo de inúmeras pesquisas sobre a etnomatemática propiciou o 

surgimento de novos conceitos acerca do assunto, contribuindo de uma certa maneira, tanto 

para o desenvolvimento do programa como para a possibilidade de entendimentos múltiplos e 

diferentes abordagens do mesmo, incentivando a busca por uma definição concisa e uma 

teoria sólida para o programa. A falta de uma definição e de uma metodologia clara de 

pesquisa acarretou várias críticas acerca deste campo do conhecimento. A seguir, 

discorreremos sobre tais críticas.  

d) Críticas a etnomatemática 

A falta de uma teoria solidamente construída dentro do programa da 

etnomatemática ocasionou uma vulnerabilidade na construção de alguns trabalhos em relação 

às abordagens e concepções teóricas adotadas por seus pesquisadores, gerando uma 



multiplicidade de interpretações acerca dos estudos; sendo assim, tais trabalhos tornaram-se 

passíveis de criticas em relação a sua validade como conhecimento científico. Percebemos 

esta problemática com a argumentação de Bello (1996, p. 98). 

Na maioria dos trabalhos produzidos ocorre um tratamento assimétrico nas 

relações entre saberes formalmente institucionalizados com aqueles produzidos no contexto 

das relações sociais. Tal dicotomia reflete, por um lado, uma relação dicotômica de 

conhecimento, uma vez que se fazem reconhecimentos e comparações, por vezes inexistentes, 

com a disciplina conhecida como matemática; de outro lado, são considerados certos 

princípios de estrutura supostamente inerentes à espécie como um todo.  

Alguns críticos admitem um falso posicionamento da etnomatemática contra o 

modernismo, como exemplo os textos de Paul Dowling, Wendy Milroy e Nick Taylor que são 

analisados nos estudos de Knijnik (1996) e Ferreira (1997).

Para Paul Dowling, por exemplo, na Educação Matemática existe a “ideologia do 

monoglossismo”, e a etnomatemática é o exemplo por excelência da manifestação do 

“monoglossismo plural”, ou seja, parte da idéia que toda sociedade é heteroglóssica, isto é, 

composta de uma pluralidade de comunidades culturais, então se descarta a existência do 

monoglossismo, mas as comunidades compostas são monoglóssicas. Logo, quando a 

etnomatemática na sua proposta, faz emergir e privilegia o narrar de um subgrupo 

(comunidade cultural) em referência a todo o grupo (sociedade) que o contém, promove o 

discurso ideológico monoglóssico. Na Argumentação de Dowling (apud Knijnik 1996, p. 76) 

“o monoglossismo plural reconhece um domínio social hétero-glóssico, mas constrói a 

comunidade como uma unidade artificial e o sujeito humano como seu agente unitário”. Este 

autor chega à conclusão de que a etnomatemática não se desvincula do discurso do projeto da 

modernidade.  



No caso de Taylor, Ferreira (1997, p. 25) situa as suas críticas a Etnomatemática 

como “um discurso político e pedagógico, mas não é epistêmico. [...] Ela não se preocupa de 

fato com o ato de conhecer, esquece a cognição e privilegia tão somente o ato de ensinar, e 

não o de aprender”.

De outro lado, a pesquisadora Wendy Milroy retrata o “Paradoxo da 

Etnomatemática”, que, após a sua pesquisa realizada na África do Sul, apontou que a 

etnomatemática se direciona para dois objetivos básicos: a exploração da matemática 

produzida nos diferentes contextos culturais e a descrição da matemática criada nesse 

contexto. A partir desses objetivos observados, Milroy levantou a seguinte problemática, que 

toda cultura “impregna” no grupo social sua forma particular de reconhecer e descrever o seu 

conhecimento (Matemático). Diante disso Milroy (apud Knijnik 1996, p. 77) pergunta: 

“Como pode alguém que foi escolarizado dentro da Matemática ocidental convencional ‘ver’ 

qualquer outra forma de Matemática que não se pareça à Matemática convencional, que lhe é 

familiar”, Talvez esta pergunta, também esteja ligada com alguns trabalhos apresentados em 

Etnomatemática, que adentram na dificuldade em reconhecer e descrever outra Matemática 

sem conseguir desvencilhar da sua, isto é, do seu próprio referencial, neste caso a Matemática 

acadêmica. Imbuído nesta mesma lógica, Knijnik (1996, p. 77) atenta para outro fato 

importante, que: 

As práticas matemáticas dos diferentes grupos culturais são decodificadas – 
e, o que é mais grave, muitas vezes, explicadas unicamente – através da 
Matemática acadêmica. É através desta narrativa que as “outras” 
Matemáticas têm sido ditas pelo menos nos redutos acadêmicos e escolares.  

A preocupação exposta por Knijnik, gira em torno dos trabalhos em etnomatemática que têm 

a tendência de se direcionar para a decodificação e explicação (consciente ou não) sobre a 



ótica da Matemática acadêmica. Perde-se assim, em seu caráter fundamental, a discussão 

sobre o modelo da modernidade, como adverte Knijnik (1996, p. 78):  

[...] Parece-me discutível, no entanto, se a Etnomatemática tem no horizonte 
de suas (pre)ocupações ser uma contestação – e uma alternativa dentro da 
Educação Matemática – à modernidade, como seus críticos pretendem 
apontar. [...]. Talvez seus propósitos sejam mais modestos. Ou se orientem 
em outras direções. 

Portanto, seguindo o papel dessa redução, nos trabalhos em Etnomatemática, para uma única 

Matemática academicista, tais estudos permitem a possibilidade do reforço ao projeto de 

modernidade, evidenciado por esta Matemática com o papel de narradora universal, racional 

neutra e especialmente unificadora. Cumpre frisar que Knijnik (1996) aponta para trabalhos 

de outros pesquisadores que vão na direção oposta aos estudos acima mencionados, e que 

seguem a vertente do pensamento etnomatemático de D’Ambrosio, exemplo Claudia 

Zaslavsky, Alan Bishop e Paulus Gerdes. 

2.3   -   Etnomatemática um estudo para vida 

2.3.1   -   O enfoque antropológico: da matemática e do seu ensino 

A definição da etnomatemática tornou-se difícil e complexa, pois surgiram 

impasses em relação à associação da pesquisa em qual concepção o trabalho deva prosseguir. 

Ferreira (1991), faz uma análise em cima de Thomas S. Kuhn e diferencia a Etnomatemática 

em três focos fundamentais que são: antropológico; histórico e educacional. 

A pesquisa em Educação Matemática constituiu recentemente dentro de suas 

abordagens metodológicas, uma nova vertente de estudo ligados ao ensino-aprendizagem da 



matemática – Etnomatemática – por meio de uma proposta globalizadora de saberes 

matemáticos, estimulados pela gama cultural do aluno, da comunidade e da sociedade de 

modo geral. 

Aproximar a matemática da antropologia e depois ampliar para o ensino da 

matemática com a perspectiva antropológica, é um desafio aos pesquisadores de todas áreas 

do conhecimento envolvidos neste processo. Inicialmente devemos salientar que a matemática 

e o seu ensino mantiveram um distanciamento das ciências sociais, com isso a matemática 

mantiveram uma relação autônoma com o contexto sociocultural, e essa independência foram 

estabelecidas ao longo da história pelo fosso criado da matemática com antropologia, como 

argumenta Vergani (2000, p. 32). “A matemática tem-se mantido muito alheia à antropologia, 

[...] tal como durante muito tempo rejeitou os aspectos psico-emocionais do seu saber”, isto é, 

reforçado pelo pouco interesse dos matemáticos no que se refere ao estudo relativo às ciências 

que estudam o homem.  

A disciplina matemática é compreendida ainda, entre a maior parte dos 

especialistas e leigos como a “perfeita” forma de conhecimento, compreensão esta reforçada 

pelo racionalismo eficiente e exato, pelo forte rigor teórico, pela pretensa neutralidade 

ideológica e ainda a perpetua idéia de uma pretensa universalidade. 

Sem nos coadunarmos com esta visão de matemática exposta no parágrafo 

anterior, acreditamos que desde o início da sua evolução histórica, a matemática sempre 

desempenhou um papel decisivo no caminhar da civilização humana até os dias atuais, 

contribuindo para o desenvolvimento do homem como espécie animal no transcender da 

realidade natural. Neste trabalho estaremos entendendo a matemática a partir da referência 

cultural, buscando as práticas matematizantes que ocorrem na fabricação de farinha e que são 

difundidas socialmente por meio da educação, como já nos referimos no decorrer deste 

capítulo.



As discussões aferidas neste capitulo sobre educação-cultura-matemática e 

questões relativa a etnomatemática, nos alertaram de um certo modo sobre a responsabilidade 

e os percalços encontrados em estudos desta natureza e para mostrar a difícil tarefa de 

enxergar sobre a ótica da etnomatemática, especialmente quando tratamos como objeto de 

estudo “os saberes matemáticos na casa de farinha”. Pois, geralmente continuamos atrelados à 

concepção de matemática, neste caso a acadêmica, que nos remete somente para um tipo de 

enfoque, disciplinar. Mas, os esforços de sistematizarmos, empreendermos neste capítulo 

inferência de outra concepção de Matemática com busca em significados históricos, sociais e 

culturais, no intuito de fortalecer e apoiar teórico-metodologicamente os capítulos posteriores 

e ambientar esse estudo com olhares interdisciplinares e/ou transdisciplinares. 

3   –   METODOLOGIA

Iniciamos esta pesquisa com a proposta em etnomatemática, que objetivava 

necessariamente verificar o processo de produção de farinha de mandioca e investigar os 

saberes matemáticos construídos e praticados pelas comunidades da Serra do Navio e de 

Calçoene.

Para isso fomos em busca de métodos e/ou técnicas que pudessem ser adaptados 

aos objetivos propostos pelo trabalho, já que os mesmos obtêm traços característicos de 

trabalhos voltados para o enfoque antropológico. Segundo D’Ambrosio (1993, p. 7). “Na 

metodologia adotada, se bem que repousemos sobre muita informação de natureza 

etnográfica, a análise histórica é fundamental”. Esta preocupação de D’Ambrosio (1993) é 

bastante pertinente, nos alertando para o cuidado que devemos ter com relação às narrações 

dos fatos, dos nomes, dos lugares, das datas e dos acontecimentos relevantes, mantendo 

sempre a preocupação de preservar essas memórias dispostas numa ordem cronológica, sem 



perder de vista as posturas ideológicas presentes, que permitirão a verificação se realmente 

tais acontecimentos e ações podem ser analisados como memória. 

Precisávamos então, pensar numa metodologia que pudesse abarcar o máximo de 

informações observadas e coletadas na prática da produção de farinha, para que depois 

prosseguíssemos para as análises. Utilizamos desta forma, alguns recursos etnográficos 

através de técnicas que se adequaram para os fins que pretendíamos neste trabalho, no qual 

elas são chamadas de técnicas etnográficas, de acordo com Lüdke e André (1986), que 

segundo esses autores foram apropriadas como recurso para pesquisa em educação e teve seu 

início a partir da década de setenta do século passado, nos quais pesquisadores desta área 

passaram a utilizá-las como recursos metodológicos já que as abordagens etnográficas foram 

absorvidas dos esquemas de pesquisa usados pelos antropólogos para estudar uma certa 

cultura ou uma sociedade. 

Esses esquemas de pesquisa desenvolvidos pelos antropólogos recebem o nome 

de Etnografia, que na sua etimologia significa “descrição cultural”. Esta mesma palavra acaba 

adquirindo dois sentidos para os antropólogos, como explica André (1995, p. 27), pois há  

“(1) um conjunto de técnicas que usadas para coletar dados sobre os valores, os hábitos, as 

crenças, as práticas e os comportamentos de um grupo social; (2) um relato escrito resultante 

do emprego dessas técnicas”. 

Este trabalho, no seu conjunto, passou por etapas metodológicas que estruturaram 

o seu desenvolvimento. As ações que se adequaram aos seguintes procedimentos foram: 1) A 

constante busca bibliográfica dos assuntos referentes à pesquisa; 2) A pesquisa de campo – 

observações in loco (ou participante) e entrevistas; 3) A seleção e análises dos materiais 

coletados e 4) A organização final do trabalho. 



3.1   -   Busca bibliográfica 

Durante o período da pesquisa e antes da entrada da pesquisa de campo 

propriamente dita, ou seja, do estudo a ser efetivado na casa de farinha e na sua produção 

como num todo, achamos necessário estabelecer um acompanhamento teórico do objeto de 

estudo para que todas as atividades a serem realizadas no campo de pesquisa não fossem de 

total desconhecimento do pesquisador, especialmente em relação à produção de farinha e dos 

sujeitos envolvidos. Também foi importante essa busca bibliográfica para diluir as dúvidas em 

relação à metodologia (no que pesquisar?) e suas nuanças com relação à abordagem, a 

descrição e a objetividade do trabalho.

Neste período do trabalho foram feitas visitas a instituições e órgãos como a 

Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento e a RURAP17, ambas localizadas 

respectivamente nas cidades de Macapá e da Serra do Navio no Estado do Amapá. O intuito 

dessa visita era mapear algumas localidades de produção de farinha e plantação de mandioca 

do Estado, servindo especialmente para mapear e localizar plantações de mandioca na Serra 

do Navio e nas suas proximidades. Outro motivo de forte relevância dessas visitas seria fazer 

um breve levantamento dos atores da cultura de farinha do seu modo de vida, dos seus 

costumes, da sua forma de plantar, e do seu interesse para plantação (subsistência ou 

comercialização) e outras peculiaridades.  

Este conhecimento prévio bibliográfico sobre a cultura da farinha foi essencial 

para a preparação efetiva e necessária ao desenvolvimento do estudo, visando à realização de 

um estudo analítico do material adquirido da outra etapa, ou seja, da pesquisa de campo. 

Posteriormente, continuamos a pesquisa bibliográfica para fundamentar e 

possibilitar a execução deste trabalho. 

17 Instituto de Desenvolvimento Rural do Amapá. 



3.2   -   Pesquisa de Campo 

A pesquisa de campo deste referido trabalho assume uma abordagem qualitativa 

como especificamos anteriormente utilizando recursos etnográficos. André (1995, p. 28) 

classifica como “observação participante, a entrevista intensiva e a análise de documentos”, 

como essenciais para que a pesquisa possa ser caracterizada do tipo etnográfico. 

Quando tratamos de observação participante, Blalock Júnior (1973, p. 50-51) 

adverte que “o requisito básico  de toda  observação  participante, contudo,  reside na necessi- 

dade de que o cientista social ganhe a confiança das pessoas que estão sendo estudada”, para 

justamente o pesquisador adquira o máximo de informações, sem que haja “distorções” nos 

dados recolhidos, ou seja, que os dados que o pesquisador pretenda pegar, não sejam omitidas 

ou então, falseadas pelo grupo pesquisado. O observador participante deve articular um local 

e uma função diante do grupo a ser estudado. Esse tipo de técnica passou a ter forte 

repercussão e a ser absorvida em grande escala pelos sociólogos e antropólogos. É 

fundamental que os próprios pesquisadores tenham a incumbência de proporcionar situações 

favoráveis, para melhor poder observar certos aspectos da cultura e da organização social de 

um determinado grupo. 

Neste sentido, a maior preocupação por parte da nossa pesquisa foi 

propositalmente encontrar grupos “receptivos” diante da nossa presença no seu dia a dia de 

trabalho e de qualquer forma no seu modo de vida. Então, partimos para dois aspectos 

essenciais para o encontro dos grupos, primeiro pelo levantamento de localidade nos órgãos 

públicos, citado anteriormente. O segundo seria por indicação de alguém que conhecesse 

algum produtor que aceitasse a nossa visita. Porém, as escolhas dos locais estavam norteadas 

por dois critérios básicos, que se enquadrassem numa região tradicional de produção de 

farinha e/ou que possuíssem o modo mais artesanal de produção da farinha. Não tivemos 



dificuldades em encontrar os dois locais de pesquisa de campo, pois praticamente os dois 

locais foram indicados por conhecidos, que facilitou essencialmente na incorporação e na 

interação com o grupo estudado. 

Diante aos dois grupos escolhidos fizemos a visita inicial, isto é, visitas de 

reconhecimento e de contato primeiro. A primeira visita aconteceu na Serra do Navio, no 

retiro São Francisco, no qual a propriedade pertencia a dona Rosa, a espécie de matriarca da 

família. Tivemos o nosso primeiro contato com grupo explicando o nosso propósito em querer 

fazer um trabalho sobre a produção da farinha. Logo fomos convidados para conhecermos o 

local do retiro, a casa de farinha e os terrenos de plantio. Então, identificamos o primeiro local 

ideal para fazermos estudo, já que a produção se enquadrava com um dos aspectos que 

procurávamos, a de produção praticamente artesanal. No final da visita, deixamos agendados 

os períodos das visitas posteriores, pois deveriam coincidir com a plantação e com o trabalho 

de fazer farinha, já que o nosso propósito seria observar esses processos relacionando como 

um todo. 

A segunda visita de reconhecimento, ou seja, o segundo local de pesquisa 

escolhido, já nos indicava uma determinada dificuldade que iríamos enfrentar durante o outro 

processo de coleta de dados, à distância. No entanto, escolhemos em trabalhar em Calçoene 

por se tratar de um município que possui tradição na produção de farinha, ou seja, produção 

de grande escala e de referência na comercialização da farinha no Estado do Amapá. Tudo 

isso, proporcionava estudar outro forma de modelo de produção de farinha diferenciado do 

dito artesanal, no entanto, o seu processo de produzir farinha apresentava fortes traços 

característicos do processo artesanal.

O Assentamento Carnot, distrito de Calçoene, foi o outro local da pesquisa 

escolhido para coletas de dados, cujo grupo estudado fazia parte da família de seu Lino. Ao 



contrário da dona Rosa da Serra do Navio, seu Lino não havia a disposição uma casa de 

farinha própria (alugava). 

A importância das visitas que consideramos como de reconhecimento nas duas 

localidades, serviram especialmente para receber o aval das famílias que contribuíram para o 

trabalho e deixarmos acertados os momentos das visitas posteriores, pois deveríamos saber 

antecipadamente o período certo da plantação, da colheita e da produção da farinha.  

Para utilizar elementos de observação participante na pesquisa de campo, 

procuramos entender significados teóricos dessa forma de pesquisa. André (1995) explica que 

o nome de observação se adequa ao nome de participante “porque parte do princípio de que o 

pesquisador tem sempre um grau de interação com a situação estudada, afetando-a e sendo 

por ela afetado” (ANDRÉ 1995, pág. 28). Então, juntando esses elementos de interação 

mostrada pelo autor, complementamos com outro recurso básico e fundamental para 

andamento deste trabalho, as entrevistas (semi-estruturadas) que, de acordo com André (1995, 

pág. 28) “têm a finalidade de aprofundar as questões e esclarecer os problemas observados”. 

No momento da pesquisa de campo propriamente dito, empregaram-se ainda 

outros recursos metodológicos que auxiliaram as técnicas já mencionadas, como a utilização 

de instrumentos de registros de ilustrações de fatos, como as imagens apreendidas por 

filmagens e fotos e gravadores portáteis para gravar as entrevistas dos sujeitos. 

A pesquisa de campo na Serra de Navio ocorreu de maneira mais acentuada, pela 

grande vantagem de se localizar no mesmo município onde residíamos. Logo, a freqüência de 

contato com o grupo de produtores de São Francisco foi maior em relação ao outro grupo, do 

Assentamento Carnot. 

As relações com grupo de produtores da Serra do Navio foram acontecendo 

espontaneamente no decorrer dos encontros estabelecidos, facilitando desta forma uma 

naturalidade na interação de ambas as partes, dos sujeitos com o pesquisador, tal qual o fato, 



que em determinados momentos tivemos participação direta em algumas etapas do processo 

de produção como, por exemplo, na colheita da mandioca, na trituração da raiz, na prensagem 

da massa e na torragem da farinha. Essa participação nas atividades permitiu aumentar a 

sensibilidade no olhar diante a totalidade desta produção, fazendo entender aspectos inerentes 

e sensíveis atrelados ao processo, como também, possibilitou que observássemos algumas 

peculiaridades subjetivas dos sujeitos diante o seu envolvimento na produção, refletindo 

diretamente no pesquisador com mudança de postura nas discussões e conclusões aferidas 

sobre este estudo. 

Em Calçoene, especificamente no Assentamento Carnot, o período de contato 

com o grupo foi menor do que do grupo da Serra do Navio, motivado pela dificuldade de 

deslocamento até o Município. Porém, as pesquisas foram bastante frutíferas, sintetizado em 

praticamente dois momentos significativos do trabalho de campo nesta localidade, a primeira 

participando da plantação da mandioca, também no período de chuva na localidade 

(acontecendo no final de novembro) e a segunda participação, ficou direcionado para colheita, 

produção da farinha e comercialização (no final de janeiro). Neste segundo momento, a 

relação com os produtores se intensificou, diminuindo assim à distância entre o grupo e o 

pesquisador, permitindo em função disto, mais aproximação nas suas atividades, no qual 

facilitou para maiores conversas, entrevistas e intervenções dentro da própria produção. 

3.3  -   Local de Pesquisa: Municípios da Serra do Navio e Calçoene no Estado do 

Amapá

3.3.1   -   O Estado do Amapá 



O Estado do Amapá, localizado ao extremo norte do Brasil, divide-se atualmente

em 17 municípios. Dentre estes destacaríamos os municípios da Serra do Navio e o de 

Calçoene que serviram como fonte de estudo para esta pesquisa. 

Mapa do Estado do Amapá 

(Site do Governo do Estado 
do Amapá ). 

Na sua historia recente como Estado, o Amapá fazia parte do Estado do Pará até o ano de 1943, no qual se tornou 

território nacional durante quarenta cinco anos, onde a partir de 1988 se tornou efetivamente Estado da federação brasileira. Hoje a sua 

população está estimada em 477.032 habitantes de acordo com o CENSO/IBGE de 2000, do qual a sua etnia está representada em

grande maioria por mestiços, com fortes traços indígenas e de negros. Ainda encontramos resquícios de quilombolas e de índios, com

tribos localizadas no interior e nas fronteiras do Estado.

A economia do Estado é voltada basicamente para o extrativismo mineral, se 

destacando no ranking nacional como segundo colocado na produção de manganês e sexto em

extração de ouro. Mas é preciso ressaltar que a população do Amapá ainda sofre com um

fraco desempenho de uma política desenvolvimentista dos governos, tanto estadual como

federal, e talvez isto pontue o Estado entre os piores índices de IDH (Índice de 

Desenvolvimento Humano) do Brasil. É principalmente com exploração de minérios e, 

recentemente, com a implementação de programa econômico de Desenvolvimento

Sustentável com ênfase ao Ecoturismo, que o Estado pretende reverter o quadro da altíssima

taxa de desemprego na região. 



O Amapá se enquadra geograficamente na Amazônia Legal e, portanto, possui as 

mesmas características da floresta amazônica em termos de clima e vegetação típica. Destaca-

se por conseguir manter preservado grande parte das suas florestas intactas, qualificando-se 

como estado brasileiro com a vegetação original menos alterada pelo homem, não mais que 

dois por cento1 do seu território de mata devastado. Apresenta-se como um excelente pólo 

crescente em potencial do turismo ecológico. 

3.3.2   -   Localidades 

a) Serra do Navio: sua história e fatos sociais 

Serra do Navio 

Localização da Serra do Navio (Site
do Governo do Estado do Amapá). 

O Município da Serra do Navio foi criado no dia 1º de maio de 1993. Possui 

aproximadamente 7.791,3 Km² (dados do IBGE/2000) de área, com uma população de 3.293 

habitantes (CENSO IBGE/2000), dos quais 2.077 habitantes estão na zona rural e cerca de 

1.216 habitantes na zona urbana. 

1 Ver (REVISTA SESI NACIONAL - CNI, 2002) 



A população pobre2 representa o percentual de 55,9% do total de habitantes. Está 

localizado praticamente na região central do Estado do Amapá, distanciando cerca 141 

quilômetros da capital, Macapá. A forma de chegada até o município, tendo como lugar de 

saída a capital é feita por duas maneiras distintas. A primeira, através de trem da antiga 

ferrovia da mineradora ICOMI3 e a outra pela rodovia BR-310.

Esta região tem como característica geográfica dominante a floresta tropical 

úmida, neste caso a floresta amazônica. Como sabemos, esta possui quantidades expressivas 

de rios, igarapés, vegetação de árvores de alturas elevadas e mata de difícil acesso. No caso da 

Serra do Navio, há uma área considerável de matas preservadas e um relevo bastante 

acentuado (montanhas). Tal relevo acabou determinando o primeiro nome do município de 

Serra, enquanto que o segundo nome advém dos moradores antigos que contam que: “Antes

da empresa ICOMI se instalar na localidade, havia uma montanha que se destacava pela sua 

altura que era vista por toda comunidade, e tinha algo especial no seu formato, lembrava a 

proa de um navio”, aí o nome Serra do Navio”. 

A história da Serra do Navio está marcada por uma economia baseada na extração 

de minério. Na década de 50 (século XX), a instalação da empresa de mineração ICOMI, teve 

grande relevância para região, primeiro por ter se firmado um contrato de exploração de 

minério, estritamente o manganês, numa região de grande potencialidade mineral e vegetal. A 

sua exploração trouxe uma excelente fonte de renda econômica e de desenvolvimento para o 

Brasil, para o Amapá e em especial para os municípios aos redores da empresa. Antes da 

Serra do Navio ser reconhecido como município, a ICOMI mandou construir a Vila Teresina,

para abrigar seus funcionários. Nesta época, ela poderia ser considerada até como um marco 

de urbanismo no território brasileiro, por ser construído num tempo muito curto, numa 

2  A pobreza nesta população é medida pela proporção de pessoa com renda domiciliar per-capita inferior há R$ 75,50 
3 ICOMI – Industria e Comércio de Mineração



localidade de difícil acesso e com uma infra-estrutura das mais avançados do Brasil4 com 

cinema, banco, hospital, teatro, sistemas de tratamento de água e esgotos e outros, melhores 

até que alguns centros urbanos brasileiros naquele período, com detalhe, em funcionamento 

até os dias de hoje. Tudo isso é fruto dos grandes projetos na Amazônia. 

A empresa ICOMI tornou-se um dos principais motivos de emancipação do antigo 

território federal, para o hoje conhecido Estado do Amapá e para o município da Serra do 

Navio, anos mais tarde, após o término de exploração naquela região. 

Apesar dos benefícios obtidos pela população com a exploração do minério no 

município da Serra do Navio, não podemos deixar de citar os problemas e as seqüelas 

deixadas ainda hoje pela exploração dos minérios nessa região. Evidenciaremos5 alguns fatos 

mais visíveis e preocupantes para população daquela localidade e entre elas citaremos os 

lagos deixados pelos buracos provocados pela escavação em busca de minérios, com fortes 

indícios de contaminação de produtos químicos; a destruição de montanhas e mudança de 

percursos do rio com dinamites e maquinários, descaracterizando totalmente a paisagem da 

região; as sucatas de maquinários e dejetos deixados pela empresa, trazendo um acumulo de 

lixo ecológico; a não preocupação de uma política de reestruturação com os moradores do 

município que na sua maioria são ex-empregados da mineradora, que foram morar ao redor 

(chamada colônia) da antiga Vila Teresina sem nenhuma infra-estrutura adequada de moradia 

etc.

A mineradora, também foi um fator preponderante na caracterização atual da 

população da Serra do Navio, pois antes da sua vinda para o município à população dessa 

localidade era basicamente formada por índios e caboclos. Porém com a chegada da ICOMI, 

ocorreu uma miscelânea entre os trabalhadores contratados pela empresa, vindos de todo 

4 Informações da reportagem “Viagens pela Amazônia” – Rede de televisão da Amazon Sat. Fontes também dos seguintes site 
http://www.ap.gov.br/municipios/municipio,www.ap.gov.br/municipios/municipio, www.guianet.com.br/ap/mapaap.htm,
www. amapa.net/informações/mn_serra_index.php.
5 Ibidem 



Brasil, principalmente do Sudeste. No entanto, os antigos moradores que não eram 

funcionários da empresa foram deslocados para as chamadas colônias, enquanto que operários 

da própria empresa foram privilegiados ficando na sede. Um exemplo deste fato, do 

remanejamento dos moradores para a  colônia foi do seu José Feitosa6, antigo  agricultor, tes- 

temunha viva que até hoje permanece neste local. Ele afirma que sente lesado pela 

companhia, como expressa com indignação com suas próprias palavras: “nunca aceitei sair 

do meu lugar, eles tomaram tudo que eu tinha7”. Segundo os relatos de alguns moradores 

mais antigos, a exigência de seu José em relação a suas terras era que seus filhos estudassem 

na escola da ICOMI, privilégio de apenas filhos de funcionários da empresa. 

A saída da mineradora ICOMI gerou conseqüências diretas ao município como: o 

aumento do desemprego, diminuição da receita municipal, degradação do meio ambiente e 

outros. A conseqüência para população mostrou-se visível, já que cerca de 1216 habitantes 

vivem na área urbana (sede).  

A política de exploração dos recursos minerais acabou gerando um grande 

problema para região, pois o esgotamento dos estoques naturais do manganês no final dos 

anos 90 do século passado, obrigou praticamente o município a mudar sua política de 

sustentabilidade, dispondo de novas alternativas de geração de renda, investindo 

principalmente no turismo ecológico através da exploração da exuberância natural da região, 

com passeios ecológicos e visitas a cachoeiras, e uma tentativa do município junto a 

EMBRATUR (Empresa Brasileira de Turismo) pela validação oficial deste órgão, no sentido 

de servir de porta de entrada para que a reserva de Tumucumaque sirva de uma melhor 

exploração turística. 

6 Nome fictício.
7 Informações da reportagem “Viagens pela Amazônia” – Rede televisão da Amazon Sat.



b) Calçoene: sua história e fatos sociais 

Calçoene

Localização de Calçoene (Site do
Governo do Estado do Amapá). 

O outro município que serviu de local de pesquisa foi a cidade de Calçoene8, que 

em tempos remotos era conhecido como Vila do Firmino, no período do século XVII. Ela 

surge em conseqüência das incursões dos navegadores espanhóis, portugueses, franceses, 

ingleses e holandeses, que adentraram na região a procura de metais preciosos, especialmente

o ouro. Em conseqüência das penetrações estrangeiras pela região de Calçoene, a coroa 

portuguesa, que na época estava unida à coroa espanhola, tratou de providenciar garantias de 

posse desta disputadíssima terra. Em 14 de junho de 1837, o Rei da Espanha Filipe IV, criou a 

Capitania do Cabo do Norte, também chamada de Costa do Cabo do Norte, esta Capitania 

mais tarde foi anexado ao território brasileiro.

O descobrimento de regiões auríferas, no Município de Calçoene em 1893, 

despertou a cobiça dos franceses de Caiena para exploração do metal precioso, suscitando 

novamente as questões político-fronteiriças acumuladas desde os idos coloniais. As lutas entre 

8 CALÇOENE  significa Cunha (calço) do Norte, que foi denominação dada pelos portugueses. Fontes dos seguintes sites 
http://www.ap.gov.br/municipios/municipio, www.ap.gov.br/municipios/municipio, www.guianet.com.br/ap/mapaap.htm,
www. fundap.org.br/amapa_calcoene.htm e www. Prefeitura de Calçoene.



brasileiros e franceses de Caiena não tardou, a exemplo do conflito de 15 de maio de 1895.  

Os primitivos habitantes do Município de Calçoene foram os índios Mayé, 

Palikur, Karibe, Itutan, Kussari, Aricary e outros, que chegaram há milênios do país que é 

hoje conhecido como Peru. Mesmo com a chegada de outros habitantes à região, ainda se 

encontravam muitos remanescentes dessas tribos indígenas que mantinham relações 

comerciais com os franceses.  

A criação da Vila do Firmino nessa região contribuiu efetivamente para 

emancipação do Município de Calçoene em 1956. Pois esta Vila servia como uma espécie de 

ponte, para utilização de transporte de mercadorias e de pessoas para as regiões do Garimpo, 

especialmente a maior e a mais famosa, conhecida como "Lourenço". Tudo isso permitiu 

como conseqüência um rápido desenvolvimento do local, e a aceleração da implantação do 

município. 

Calçoene está situado à margem esquerda do rio que recebe seu próprio nome. 

Possui uma área aproximadamente de 14.333 Km² (IBGE/2000). Este município fica a uma 

distancia de 273,6 quilômetros de Macapá, capital do Amapá e o principal acesso até a cidade 

ocorre por via terrestre. A sua vegetação típica constitui-se de mangues, campos de várzeas e 

matas de galerias9.

A população desde município está estimada em 6.730 habitantes (CENSO – 

IBGE/2000) com renda per-capita média de R$ 136,02. Dado que na zona urbana a população 

chega a 5.271 habitantes, enquanto que na zona rural estima-se em 1.459 habitantes. No ano 

2000, cerca de 58,5% do percentual total da população de Calçoene era considerada pobre10.

Seu sistema econômico caracteriza-se por possuir atividades produtivas como a agricultura, 

pecuária, silvicultura, extrativismo, comércio e serviços. No entanto, as  ocupações que  ainda  

predominam na região são a garimpagem e a pesca. 

9 Ver site http: // www. ap.gov.br/municipios/municipio, www.ap.gov.br/municipios/municipio.
10 A pobreza nesta população é medida pela proporção de pessoa com renda domiciliar Per-capita inferior há R$75,50.



Em relação ao sistema educacional, Calçoene possui uma da taxa de 

analfabetismo (população adulta ou mais) em torno 20,4 no ano de 2000 (IBGE). De acordos 

com dados atuais11, existem cerca de 800 alunos na pré-escola, quase 2.000 em nível de 

ensino fundamental e 247 no ensino médio. Em termos de atividades culturais, a produção da 

farinha tem sua participação na rica manifestação folclórica para a comunidade residente no 

município. Durante as festividades de São Benedito, comemorada no dia 26 de dezembro, são 

expostas algumas iguarias de mandioca, dentre as quais a preferida é a maniquera ou 

manicuera, nome originário do vocábulário tupi Manikelera que é o nome dado para uma 

espécie de mandioca, do qual se extrai um caldo que misturado com arroz, põe-se para 

cozinhar e prepara-se um gostoso mingau. O povo calçoenense pode ser considerado um dos 

povos mais festeiros e alegres do Estado do Amapá12 Em Calçoene, cultura e tradição são 

palavras que se unem perfeitamente com a religiosidade, com as festividades populares com 

as danças e manifestações folclóricas desse município13.

3.4   -   As etapas de visitas 

As visitas aconteceram em três etapas programadas e uma outra visita que 

chamamos de complementar. Procuramos estabelecer critérios metodológicos parecidos em 

cada local que foi previsto a visita, ou seja, tentamos adequar os mesmos padrões de 

observação, registros e entrevistas, para facilitar no procedimento de análise.  Para efetivar as 

visitas, contávamos com fatores básicos essenciais como período de colheita e época da 

farinhada e do clima.  

Realizamos a observação direta com objetivo de buscar o máximo de riquezas de 

significados que envolvessem a realidade do objeto estudado. Contamos com entrevistas que 

11 Ver site http: // www. ap.gov.br/municipios/municipio, www.ap.gov.br/municipios/municipio.
12 Idem 
13 Idem 



se basearam em roteiros semi-estruturados com perguntas direcionadas para o objetivo do 

estudo, evitando divagações e produções desnecessárias de materiais, que para aquele 

momento não serviriam, seguidos por depoimentos espontâneos dos atores envolvidos na 

produção de farinha.

Utilizamos ainda, fotografias para servir de registros de cenas e imagens 

ilustrativas, que foram selecionadas para informações e compreensão nas análises. 

As filmagens serviram como outro recurso técnico importante para a metodologia, 

e tiveram o mesmo propósito das fotos diferenciando-se no que se refere às riquezas dos 

detalhes e às possíveis retomadas constantes das cenas para o auxílio das análises.

A pesquisa sócio-antropológica sucedeu em quatro momentos distintos, 

especialmente pelos estudos de campo se localizarem em municípios diferentes, nos quais 

constatamos que essas localidades possuíam características sociais e culturais comuns como 

mostramos anteriormente, específico em suma na diferenciação da produção de farinha.  

A pesquisa aconteceu nos anos de 1997, 1998 e complementada em 2005, num 

período aproximado de dez meses com visitas intercaladas, datando nos períodos entres os 

meses de maio a fevereiro de 1997 e 1998, respectivamente, e março de 2005. Para efeito de 

organização, dividimos a pesquisa de campo em quatro etapas diferenciadas compreendidas 

entre: o contato, o tempo de plantar, o tempo de colher e o fazer farinha e uma última 

complementar de retorno ao local de pesquisa. Todas correspondentes aos municípios 

pesquisados da Serra do Navio e de Calçoene, como veremos na descrição a seguir: 

3.4.1   -   A primeira etapa – o contato



Conversando com a Dona Rosa.

Ao observar o contexto acima percebemos uma certa serenidade da situação, em

que uma pessoa central chama atenção pelo seu gesto de relatar algum fato e as demais

admirarem atentas as suas exposições. Em certo sentido, este momento aconteceu entres 

outros vários no trabalho de campo, sendo para o pesquisador uma oportunidade riquíssima de 

socialização de experiência, que na verdade foi mais um aprendizado para o mesmo das 

nuanças da vida daqueles (as) agricultores (as), que constata de certa forma das inferências 

que nos mostra este tipo de educação. 

Portanto, esta parte do capítulo fica reservada especialmente para tratarmos dos 

sujeitos-educadores (as) com base em nos ensinar sobre o que gostaríamos de alcançar no 

primeiro objetivo específico, que seria descrever todas as etapas do processo de produção da 

farinha de mandioca, que no decorrer do processo fomos visualizando aspectos das tradições e 

elementos significativos imbricados no que se refere aos aspectos motivadores e geradores 

daquele tipo de conhecimento.

Quando fizemos levantamento desta pesquisa analisamos os sujeitos envolvidos 

como parte de um grupo social que procuram manter aspectos de suas tradições culturais por 



transmissão desses saberes importantes aos fatores relacionados à sobrevivência e a 

transcendência.

De acordo com a divisão sistematizada que nós propomos sobre as etapas das 

visitas de campo, denominamos esta etapa de o contato, pois consideramos como um passo 

fundamental para conhecermos algumas características específicas dos sujeitos envolvidos, as 

suas histórias de vidas, seu modo de viver, a importância dessa atividade para suas vidas. 

Nesta etapa deixamos especialmente para as entrevistas com os produtores de 

farinha. Sem perder o foco de nossa pesquisa, a entrevista, aos poucos, foi se transformando 

num diálogo, o que nos fez lembrar das palavras de Freire (1990, p.36) “fazendo pesquisa, 

educo e estou me educando com os grupos populares”. Exatamente, nesta sessão passei a 

sentir a potencialidade e a responsabilidade de uma pesquisa, na qual pude compartilhar 

momentos importantes da história de vida dos entrevistados e sua realidade.    

A primeira localidade a ser visitada, compreendeu-se no município da Serra do 

Navio, estabelecendo propriamente dita a pesquisa no retiro São Francisco, no distrito da 

Colônia de Água Branca. Esta localidade escolhida passou a ser a primeira desta fase da 

investigação, iniciando este momento no mês de maio e junho de 1997, com duração 

aproximado de quatro dias em cada mês. A nossa aproximação perante o grupo ocorreu com 

bastante naturalidade, pois, anteriormente havíamos feito o contato prévio com a dona Rosa, 

proprietária do retiro e considerada uma espécie de matriarca. 

Atribuímos também como um outro fator que contribuiu bastante para a boa 

receptividade oferecida, as atividades previstas para o dia do trabalhador da Escola do Ensino 

Fundamental e Médio Dr. Hermelino Gusmão deste mesmo município, que haviam 

programado uma atividade escolar na semana que antecedia esta data comemorativa. Esta 

atividade proposta foi feita em conjunto com os professores (história, geografia, educação 

artística, educação física e matemática), cujo sentido da atividade proposta foi promover nos 



serviços mais comuns realizados naquele município, a integração dos (as) alunos (as) com o 

trabalho e os(as) trabalhadores(as) nos seus feitos diários, no qual os(as) alunos(as) 

participaram na observação e na interação dos momentos específicos do trabalhador. Em um 

dos trabalhos envolvidos nas atividades estava o de fazer farinha, no qual como professor da 

escola participei deste momento iniciando o primeiro contato de aproximação com o grupo 

estudado na Serra do Navio.

A segunda visita, ocorreu em meados de setembro de 1997, com duração de três 

dias, no Assentamento Carnot, localizado no quilômetro 450 da Br 156, no município de 

Calçoene. No contato com este grupo, obtivemos dificuldades bem maiores em relação ao 

grupo da Serra do Navio, devido a grande distância para se chegar a esta localidade e ao 

precário serviço de transporte, os quais, elencamos, como fatores determinantes para o bom 

andamento da pesquisa e da aproximação entre o sujeitos (pesquisador e pesquisados (as)).  

a) Os produtores de farinha – os sujeitos da pesquisa 

A importância deste contato desta primeira etapa foi conhecer um pouco da vida 

destes trabalhadores (as) do campo, o que permitiu adentrar na sua realidade de produtor (a) 

de farinha.

A produção de farinha comumente necessita de uma quantidade considerável de 

pessoas para chegar até o seu produto final, pois se constitui de etapas definidas (plantar, 

raspar, sevar, prensar, peneirar e fornar) e necessárias durante o seu processo de 

beneficiamento independente do destino final do produto (consumo ou comercialização). 

Geralmente, os atores envolvidos neste processo de fazer farinha são pessoas 

pertencentes ao mesmo grupo social  familiares, parentes, amigos, comunidades – não 



havendo necessariamente uma exclusividade em gênero, isto é, homens e mulheres participam 

conjuntamente em todo o processo de fazer farinha. 

Observamos claramente no decorrer de todo o processo, uma espécie de 

participação mais efetiva tanto do homem como da mulher em relação a algumas tarefas 

relacionadas diretamente ao esforço físico aplicado ao trabalho. Apesar de não funcionar 

como uma regra fixa, os trabalhos que exigissem um esforço físico bem maior como plantar, 

prensar, fazer fornada, transportar os produtos eram classificados de forma implícita como 

tarefa masculina e as demais com exigência menor de esforço físico ficavam destinadas ao 

sexo feminino. 

A farinhada em si, por ser uma atividade que consegue congregar grupos de 

pessoas e permitir que as mesmas estejam próximas, praticando tarefas manuais e se 

relacionando no mesmo ambiente de trabalho, por determinado tempo e durante todo processo 

de fazer farinha, contribuiu para que pudéssemos identificar um grupo comum e específico 

que denominamos de produtores (as) de farinha.

Os (as) produtores (as) de farinha pesquisados neste trabalho se destacavam de 

uma certa forma em suas comunidades pelo fato de produzir a farinha, tanto que passavam a 

ser conhecidos e ter como referência na sua localidade, o principal produto manufaturado da 

mandioca, exemplo “A Dona Rosa da Farinha”. Este fato nos indica a relevância destes 

produtores (as) e do produto para o contexto cultural desta região.

Para que esta pesquisa pudesse ser efetivada necessitamos da colaboração 

importante dos sujeitos, que divididos em dois grupos, sendo três do Retiro São Francisco e 

quatro do Assentamento Carnot, como mostra as duas tabelas abaixo: 



Sujeitos do Retiro São Francisco 

NOME

SEXO IDADE ESCOLARIDADE

Rosa feminino 65 anos Analfabeta

Mizael masculino 32 anos 3ª série do ensino fundamental 

(incompleto) 

Rubens masculino 31 anos 2ª etapa (Supletivo) 

Sujeitos do Assentamento Agrícola do Carnot 

NOME

SEXO IDADE ESCOLARIDADE

Lino masculino 65 anos

3ª Série do ensino 

fundamental 

(incompleto) 

Antônio masculino 47 anos

2ª Série do ensino 

fundamental 

(incompleto)

João masculino 47 anos

5ª série do ensino 

fundamental 

(incompleto)

Os dados obtidos na pesquisa sócio-antropológica mostram a distinção vistas 

das duas localidades por características locais. No Assentamento Carnot, os moradores 

eram praticamente oriundos do Estado do Maranhão, no qual na sua grande maioria foram 



assentados para este local através de um programa do governo federal brasileiro 

conjuntamente com o governo do Estado do Amapá, na perspectiva de abrigar as pessoas 

que estavam nessa região sem moradia e terra para plantar. 

Os sujeitos da Serra do Navio, como dona Rosa e seu Rubens eram oriundas 

dos municípios de Muaná e de Belém respectivamente, ambos localizados no Estado do 

Pará, enquanto que seu Mizael era natural deste município. A motivação encontrada por 

dona Rosa e seu Rubens em mudar para este município deveram-se especialmente na busca 

de encontrar emprego e melhoria na sua condição de vida.  

Os trabalhadores envolvidos nessa atividade geralmente são famílias da zona rural 

que produzem a farinha, seja ela para subsistência no consumo familiar ou para a 

comercialização. A rentabilidade dos produtos manufaturados na casa de farinha é muito 

baixa, pois no valor de mercado eles são pagos com preço muito pequeno, não se levando em 

consideração o esforço do trabalhador rural em toda essa atividade, como comenta o produtor 

seu João. “a gente trabalha muito, plantando, fazendo farinha e no final a gente ganha muito 

pouco”. Ainda possui um outro agravo que são os atravessadores14 que ficam com a maior 

parte dos lucros desses trabalhadores. 

Nesse sentido, os trabalhadores que fazem farinha possuem uma rentabilidade 

econômica que está abaixo de um salário mínimo mensal e, sua produção é feita por 

temporada, ou seja, dependendo do fator colheita, clima e comercialização do produto. Há 

falta de uma política agrícola do governo Municipal e Estadual e de incentivo para esses 

produtores que vivem em condições precárias, sem saneamento básico, muitos deles sem 

energia elétrica e água tratada. 

14 Nome dado aos comerciantes que compram os produtos diretamente dos seus produtores, por um preço abaixo do mercado, 
e revendem com preço mais elevado nas feiras e mercados.



3.4.2 –  A segunda etapa – o tempo de plantar

Nesta etapa trataremos do momento inicial para o trabalhador rural, para a 

obtenção da “matéria prima”, a mandioca. Nosso tempo de visita nesta etapa ocorreu de 

acordo com o próprio período estabelecido pelos trabalhadores (as), dado como ideal para a 

plantação.

Na Serra do Navio o período previsto foi de setembro a novembro, podendo 

chegar até dezembro, dependendo da época da estiagem. A explicação deste período para 

plantar mandioca, vem de acordo com o relato de dona Rosa “porque é de verão, o verão...é 

... bom....a maniva vem bem bonita, forte e bonita”.  Então, as visitas neste período de 

setembro a novembro, aconteceram de forma intercaladas, com duração aproximada de oito 

dias, pois dependiam exclusivamente dos dias escolhidos pelos agricultores (as) e pela parte 

do terreno que iriam ser plantados a maniva. 

Em Calçoene, o período de plantação se enquadra entre os meses de agosto a 

novembro, coincidindo praticamente com o mesmo período da Serra do Navio. As visitas 

nesta localidade foram de seis dias intercalados, ou seja, três dias para a primeira plantação e 

os outros três para plantação seguinte.

Para iniciar uma plantação de mandioca deve-se primeiramente escolher o tipo de 

mandioca, geralmente para a finalidade da produção da farinha planta-se a mandioca branca 

(Pacul).

Nesta pesquisa, verificamos duas maneiras distintas da plantação de mandioca, 

que acabaram sendo diferenciadas pelas suas finalidades de produção. A primeira, na Serra do 

Navio que objetivava em especial a plantação de subsistência que diminuía a preocupação 

com técnicas sistematizadas e rigorosas com o resultado do plantio, pois, não priorizavam 

como essência o rendimento lucrativo. A segunda maneira de plantar, em Calçoene, atribuía 



para um plantio com traços definidos de comercialização, pois esses produtores (as) não 

possuíam a sua própria casa de farinha, alugavam de terceiro para produzir farinha, se 

enquadravam como pequeno(a) produtor(a) rural e comerciante de farinha. Com todo efeito, 

precisavam de técnicas apuradas e precisas para que pudesse aproveitar o máximo do terreno 

com vista num bom rendimento na colheita. Sobre esta ótica comparativa que iremos perceber 

as formas diferenciadas e aplicações de estratégias cognitivas de cada grupo específico no 

momento do plantio. 

a) Plantando na Serra do Navio com técnicas não convencionais 

Plantação na Serra do Navio – roça na 

mata.

Na plantação de mandioca no Retiro São Francisco da Serra do Navio, 

percebemos a maneira peculiar desses agricultores no momento do plantio. Ora, aproximando

de técnicas básicas agrícolas comumente convencionadas para o plantio, ora distanciando-se 

totalmente delas, com adaptações ao ambiente do plantio, como mostra a foto acima da 



retirada da mandioca no meio de um matagal. A diferenciação desses dois sistemas numa 

mesma localidade cabia especialmente, pela distinção dos locais que eram plantadas as 

mandiocas como veremos logo a seguir.  

O primeiro local de plantação era um pequeno roçado ao redor da casa do 

agricultor(a), que não visava necessariamente o plantio da mandioca, prevalecendo o plantio 

de outras culturas como explica dona Rosa. “Olha, eu planto tudo junto. Eu planto na roça. 

Eu planto a mandioca, eu planto maxixe, eu planto jerimum, eu planto milho e planto arroz

[...] a gente toca fogo em outubro, e dezembro a gente começa a plantar”.

A forma de plantio de “roçado” desses agricultores (as) procurava em termos de 

objetivos, agrupar outras espécies de culturas de colheita rápida e consumo imediato, distinto 

da cultura mandioca como ressalta a dona Rosa.  

[...] A colheita já vem agora em maio. [...] plantei no ano passado, tôu 
cortando (ou catando) arroz né, é o arroz, o milho[...] a gente colhe isso, 
que isso dá tudo fácil logo, dentro de três, de um mês tá dando maxixe, tá 
dando jerimum, você colhe tudo né. Aí fica o milho com dois meses, aí com 
três meses dá o milho, aí você colhe o milho, aí fica só a mandioca na terra, 
você capina, fica só a mandioca. È a gente planta tudo junto isso. Só que a 
gente colhe tudo isso que dá rapidinho, aí fica a mandioca. E a mandioca 
dura de ano pra ano, pronto. 

Outro objetivo do plantio de roçado seria diminuir o dispendioso trabalho deste 

agricultor (a), que para efetivar uma plantação completa necessitaria aplicar suas forças na 

limpeza (desmatar e preparar a terra) do terreno, no fazer o plantio, no cuidar da plantação e 

finalmente na sua colheita. Automaticamente, o tempo e os desgastes físicos desses 

trabalhadores (as) diminuem proporcionalmente, quando o plantio é feito em locais de 

espaços menores, que seria o caso dos agricultores da Serra do Navio na sua plantação de 

subsistência.



Neste plantio de roçado, a ocupação da área de cultivo era relativamente pequena, 

cobria uma extensão em torno de vinte a trinta metros quadrados, possuindo o formato 

retangular. As mudas das plantas se encontravam todas enfileiradas com espaçamentos 

laterais entre elas, de dois (± 129cm) a três (± 194cm) passos (dona Rosa.) ou dois (± 224cm) 

a três (± 336cm) “metros padrão” (Seu Mizael.) Enquanto os espaços das plantas entrem as 

que estavam na frente em relação às que estavam atrás seria em média de um (± 65 cm) a dois 

(± 129cm) passos (dona Rosa.) ou um (± 112cm) o dois (± 224cm) “metros padrão” (Seu 

Mizael.).

No segundo local de plantio destaca-se a escolha da área onde se cultiva a 

mandioca, no meio do mata, ou então, habitualmente chamado pelos agricultores (as) de

“roça da mata”. Localizando o cultivo num “matagal” (mata secundária) ou numa “mata

bruta ou virgem” (mata primária). Este plantio se diferencia bastante do primeiro, 

especialmente pela dificuldade que o (a) agricultor (a) para localizar a plantação. A grande 

vantagem deste plantio está na resistência e na adaptação da raiz da mandioca em qualquer 

espécie de terreno, como argumenta a própria dona Rosa. “[...] a mandioca se dá em qualquer 

lugar, basta plantar”. Essas palavras de dona Rosa estão de acordo com as pesquisas 

científicas comprovadas sobre a mandioca, que foram citadas anteriormente. 

Observamos que nesta plantação de mandioca na mata, com a qualidade 

peculiar na sua forma não convencional de cultivar, não obedecia a uma regra de sistema 

de plantio básico comparado com a primeira, de roçado, logo, as técnicas de plantação 

básicas não se aplicavam neste contexto. Por exemplo, a limpeza e a preparação do terreno, 

o alinhamento ou enquadramento das raízes das mandiocas, a determinação de uma área de 

plantio, a falta de uma necessidade na exatidão de contagem das estacas plantadas e outros. 



Quando tratamos do aspecto de plantar a mandioca na mata ou no plantio de

roçado, elas se tornaram equivalentes no que se refere ao uso de estacas15 para o plantio, 

esta forma de plantação é necessária para suprir a ausência da semente. As estacas eram

retiradas do próprio tronco do arbusto da mandioca que havia sido colhida anteriormente, e 

imediatamente se fazia o replantio. No final de todo este processo, as estacas eram 

enterradas em pequenas covas com profundidade referida ao tamanho da própria estaca, 

acrescentando ainda mais alguns centímetros de fundura para cobri-la totalmente. 

No cultivo na mata, quando o (a) agricultor (a) acabava de plantar, colocando e 

cobrindo a estaca na cova, automaticamente ele se direcionava para outro ponto no terreno 

onde não existissem covas e assim, continuaria de novo outro plantio repetindo o mesmo 

processo. Os (as) produtores (as) em geral, finalizavam o plantio, quando estimassem que 

uma certa quantidade de cova seria o suficiente para atender suas necessidades posteriores. 

Logo, existiam às distâncias entre as covas no cultivo na mata, que tinha como ponto de 

partida os dois passos do próprio coletor, neste caso dona Rosa. (± 129cm), já que este 

trabalhador (a) possuía praticamente a mesma atribuição de colher e replantar. A 

justificativa desses dois passos de distância entre as covas foi explicado por dona Rosa, 

“para a planta não ficar perto uma da outra,[...] assim uma ocupa o espaço da outra, a 

mandioca fica menor. Ajuda na hora que vamos colher[...] o mato cresce ao redor dela, 

ficando ruim na hora de colher”.

Como havia uma “técnica especial”, totalmente original e peculiar nesta manei- 

ra de plantar, constatamos a não existência de alinhamento das mudas de mandiocas, 

características estas atribuídas com base à imposição do terreno e a vegetação. As mudas, 

por exemplo, se localizavam em direções não regulares, cujas plantas poderiam estar em 

15 As estacas geralmente têm a medida de um palmo ou “chave” (± 19cm – dona Rosa.) do agricultor que está colhendo. Pois, 
a mesma não possui semente, devido a mesma ter sido originado do cipó, e se adaptou a esta forma de plantio pelo fato do 
processo intensivo de domesticação da planta ela que teve início desde a pré-história.  



qualquer sentido uma em relação à outra. Ou seja, o (a) agricultor (a) ao plantar uma muda 

e em seguida partir para plantar a próxima, se postava na direção onde não houvesse 

empecilho como árvore, raiz, galhos e outros, de tal forma que não impedisse a sua 

contagem de dois passos, chegando assim, ao lugar de se plantar uma outra muda. Essa 

característica de plantar não nos permitia pelo menos visualizar, o tamanho da área total 

ocupada pela plantação, dificultando uma estimativa exata do espaço cultivado.  

O tempo de colheita na roça da mata varia, de acordo com argumentação da dona 

Rosa. “É um ano que dura na roça da mata, quando lhe disse com oito mês, você pode tirar a 

mandioca que já tem mandioca grande, em capoeira16, mas na mata (primária) não, é ano. É 

ano certinho pro senhor tirar, já tá grande”. Neste contexto, dois fatores foram 

compreendidos principais na variação do tempo de colheita. O primeiro fator contava com a 

necessidade do consumo do (a) produtor (a) ou de pedido de encomenda de farinha, com esta 

antecipação do período da colheita acarretaria numa mandioca menor, sem o seu tamanho 

“ideal” previsto por eles. O outro aspecto relacionava basicamente ao terreno de cultivo, por 

exemplo, dependendo do excesso de replante feito nele, ou então, de qual mata seria plantado. 

Na mata primária o tempo de colheita seria maior, um ano, enquanto que na mata secundária 

ou na mata de capoeira o tempo diminuiria para oito meses.  

Buscando obter uma garantia de produção o ano todo, o (a) agricultor (a) 

procurava  estabelecer a estratégia  em  possuir vários  pontos de plantios no seu terreno  com 

períodos de tempo alternados. Em função dessa necessidade, este agricultor (a) procurava 

sistematizar o tempo certo de cada colheita (plantio) em função das áreas plantadas. Assim, 

ele possuía os plantios certos e organizados numa dada seqüência de plantação.  

16 Mato que cresce no local onde tenha havido queimada. Neste caso explicado por dona Rosa., a capoeira se encontrava em 
uma mata secundária.



Para identificar a direção das áreas de cultivo na mata, o (a) produtor (a) utilizava 

o seguinte artifício, como exemplifica seu Mizael “Naquela direção (aponta), na direção da 

casa de farinha. Na mata, lá tem uma plantação, daqui a dois meses a mandioca já tá 

madura”. O (a) agricultor (a) geralmente atribui pontos significativos localizados no terreno, 

como no exemplo dado por seu Mizael tendo como referência a casa de farinha. A casa servia 

justamente de ponto de base, ou seja, a referência de direção da área de cultivo. Em virtude da 

mata fechada, outro método aplicado pelos produtores na localização da área plantada seria 

marcar a maior árvore próxima ao plantio e depois fixá-la como referência.   

Um fator nesta pesquisa foi o tempo meteorológico para o plantio, tanto no roçado 

como na roça do mato. Um fator que interfere de maneira determinante na vida deste 

trabalhador rural, especialmente se tratando de plantação, no qual refere o seu principal meio 

de subsistência. Como comenta a dona Rosa “[...] em janeiro o período é só pra plantar os 

legumes que é o feijão, o arroz, o milho o período agora é de inverno do janeiro pra fevereiro 

este período, da maniva é novembro pra setembro agora nos plantemos, agora em dezembro”

(inverno considerado período chuvoso17).

A maior dificuldade detectada, na pesquisa com plantio na mata, se referiu o 

tempo de crescimento da mandioca que, para amadurecer, levava em média de um ano. Todo 

este tempo de espera proporcionava o crescimento de outras vegetações ao redor da plantação, 

especialmente no período chuvoso. Tal situação acarretava então, em sérios problemas com 

local de plantio, dos quais enumeramos as seguintes: a dificuldade de deslocamento até o local 

de plantio, o transporte da produção até a casa de farinha e o aumento da possibilidade do 

risco de serem picados por insetos18 ou animais peçonhentos que costumam transitar em 

matos elevados. 

b) Plantando em Calçoene através da “cubação” 

17 O período chuvoso na Região Norte, inicia praticamente em meados de novembro terminando pelo final de abril 
18 Especialmente dos mosquitos responsáveis pela transmissão da malária e da leishmaniose, bastante comuns naquela região.



No retiro Assentamento Carnot, a preparação da terra com técnicas agrícolas 

apuradas se faz necessário e é importante para este tipo de plantação de mandioca, já que os 

interesses desses produtores (as) são totalmente diferenciados dos plantadores do Retiro São 

Francisco. Objetivando especialmente a produção de farinha para comercialização, 

precisavam de quantidade elevada de matéria prima, no caso mandioca. 

A plantação iniciava com a preparação do terreno, iniciando com o 

desmatamento através de uma pequena queimada na mata a ser plantada e depois prosseguia 

com a limpeza total do terreno, isto é, o deixando o local de plantio sem nenhuma raiz e 

qualquer tipo de espécie de planta e finalizava com adubação orgânica (esterco de gado). 

Observamos que a falta de uma infra-estrutura de saneamento, de saúde, e 

principalmente de comércio neste vilarejo, praticamente obriga os (as) agricultores (as) a 

fazerem a policultura, isto é, a mandioca é plantada junto com outros produtos como: feijão, a 

cana, jerimum, a banana etc. A policultura para o (a) agricultor (a) nesta situação, evita a 

perda de tempo na espera de um só produto para colheita, e diminui a repetição do trabalho 

exaustivo na limpeza de outro terreno e colabora para um melhor aproveitamento do terreno.  

Esses agricultores (as) estimam aproximadamente de três em três meses a limpeza 

do terreno; com isso eles  fazem  em média  de  quatro a cinco limpezas  de terrenos, já  que  o 

tempo de plantio da mandioca dura entre um ano chegando no máximo de um ano e três 

meses, dependendo da chuva. Além disso, existe o tempo de “descanso” do terreno como 

comenta seu Lino. “... temos que deixar o terreno sem plantar, entre dois a três anos, para 

ele descansar, para depois ele ser cultivado de novo no mesmo local”.

Por se tratar de uma preparação maior e mais cuidadosa, neste segundo tipo de 

plantio, com objetivo voltado especialmente para comercialização da farinha, percebemos 

uma certa exigência bem maior por parte do saber deste agricultor (a). Exemplos são os 

cálculos estimativos das áreas agrícolas a serem plantados utilizados por eles neste processo, 



que conhecemos como “cubação19” ou “quadratura” que, segundo seu João “aplica a técnica 

de “cubação da terra”, para obter-se um levantamento e um aproveitamento melhor da área 

no qual se vai trabalhar. O terreno está de forma irregular e coloca ele de forma igual, e aí 

se torna um quadrado”. Tal estratégia utilizada por esses agricultores (as) com a cubagem da 

terra, permite que eles mantenham cálculos aproximados de quanto podem contar de 

quantidades de quilos de mandioca para saberem mais ou menos de quanto iriam produzir de 

farinha.

Veremos neste momento o delinear do processo de cubação exposto pelos 

agricultores (as) do Assentamento Carnot. A explicação abaixo mostra o exemplo feito por 

seu (João) na aplicação da “cubação da terra” para plantação de mudas. No qual, mostraremos

o trabalho de medidas pouco comum e pouco utilizado fora daquela realidade e ainda, não 

adotando como referencial o sistema de unidade oficial, que é o metro para comprimento e 

metro quadrado para área.

Exemplo

Segundo seu João “Se temos um terreno com tamanho de cada lado de 150 

braças, 235 braças, 175 braças e 250 braças, todo irregular”. Como iremos exemplificar na 

figura abaixo. 

 250 

150
175

235

19 Entendemos por cubação de terra alguns resultados, que podemos obter no calculo da área de uma determinada “superfície” 
de terra. A cubação da terra tem sido utilizada no computo total da área de uma região, após sua ocupação, no calculo de 
valores a ser pago ou ser recebido pelo trabalho de limpeza ou preocupação da terra para o plantio, no planejamento das 
plantações, na determinação de áreas para as construções de moradias e abrigos para animais.



“[...] primeiro. Soma 235 + 250, e depois se divide por dois, fica com as duas partes iguais”.

235 + 250 = 485/2 = 242,5 braças (1); 

“[...] depois, soma de novo 175 + 150 e divide por dois”.

175+ 150 =325/2= 162,5 (2) braças; 

[...] “aí, pegamos esses dois resultados e multiplicamos, tendo 242 x 162 = 39204”.

242 x 162 = 39204 braças ao quadrado; 

“[...] agora pegamos este número e, dividimos por 625 que é resultado para cada pé de 

planta, ou seja, cada cova, onde se planta, milho, mandioca ou que se queira plantar[...]”

“ 39204   625 

   3750      62,7 

1704

1250

- 454 – ” 

“[...]o resultado chega arredondando 63[...], que depois multiplicamos por mil, aí temos o 

número de covas para plantar”. 

63[...] que depois multiplicamos por mil, aí temos o número de covas para plantar”.



3.4.3 –  Terceira etapa – o tempo de colher e o fazer farinha

Mostraremos nesta terceira etapa o tempo de colher e o de fazer farinha, no qual 

o acompanhamento nessas duas atividades ficou viabilizado num único momento, ou seja, a 

mesma visita de campo se destinou para ambas às práticas. 

a) tempo de colheita 

O tempo de colheita da mandioca geralmente leva de nove meses a um ano, 

dependendo de alguns fatores que serão expostos a seguir. Mas, os trabalhadores rurais levam 

muito em conta um fator determinante para a colheita desta raiz, o final do período da chuva 

ou o início do “verão” na Região Norte, que começa a partir de junho chegando meados de 

setembro. Foi justamente neste período o tempo escolhido para as visitas desta etapa, sendo 

no início de setembro em Calçoene, com uma única estada de três dias e na Serra do Navio 

nos meses de junho, julho e agosto numa duração de oito dias. 

O período em que foram feitas as visitas é o período de estiagem das chuvas nas 

localidades. Um fator a ser levado em consideração, pois a escolha deste período diminui de 

forma considerável o risco de contrair doenças transmitidas pelos mosquitos, como a malária 

e a leishmaniose, muito comum nesses locais de colheita. 

b) casa de farinha 

Os produtores de farinha também possuem um local específico para exercer a sua 

atividade de manufaturar a mandioca, que é conhecido geralmente de casa de farinha. A 

importância da casa de farinha para as localidades estudadas é inquestionável, pelo fato de ser 



um espaço onde se garante uma parte da alimentação e um complemento ou até mesmo a 

renda financeira do grupo de produtores pesquisado.

Podemos qualificar também a casa de farinha como um ponto de referência para 

essas comunidades rurais, pois são pontos que são cedidos ou alugados pelos seus 

proprietários aos pequenos agricultores das localidades. Apesar da relevância da casa de 

farinha nessas comunidades rurais, elas estão sofrendo um processo de extinção, 

especialmente as chamadas casa de farinha tradicionais20 como retrata seu Mizael em seu 

relato “eu não quero esse tipo de vida (fazer farinha) para o meu filho, onde a gente trabalha 

muito e não é reconhecido por ninguém. Quero que o meu filho estude e procure outra coisa 

para fazer”. Neste dizer de seu Mizael percebemos o relutar  do  repasse dessa tradição de pai 

para filho e o pouco valor de reconhecimento, principalmente econômico, nesta cultura.  

Outro fator percebido no caminhar da extinção da casa de farinha tradicional está 

na substituição do processo artesanal pela mecanização de fazer farinha, fazendo com que 

pequenos produtores agrícolas não consigam competir na quantidade produzidas pelos 

produtores de grande escala, conseqüentemente resultando na diminuição do preço a ser 

vendido nas feiras livres causando o desestímulo em fazer farinha, o que leva muito destes 

pequenos produtores à troca por outra atividade e abandono da casa de farinha. 

Este movimento gradativo do processo de extinção da casa de farinha, não faz 

com que esqueçamos as qualidades existentes neste local, fértil e disseminador de inter-

relações pessoais e interações sociais, geradoras de processos cognitivos e de trocas 

simbólicas que fazem deste espaço único e singular. A importância da casa de farinha é 

descrita no relato significativo da dona Rosa “É na casa de farinha que conseguimos reunir 

todo mundo (familiares) e assim, podemos saber o que está acontecendo com todos”. Esta 

20 Casa de farinha tradicional – são aquelas casas de farinha particulares que estão localizadas em sítios ou retiros, que ainda 
constitui na sua essência a sua forma artesanal de produção de farinha. 



fala mostra um local que vai além do modo de produção de fazer farinha tornando-se um 

espaço cultural de reunião familiar, comunitário geradora de informações, de conversas, de 

estórias e histórias, de cantoria, de dança, ou seja, de saberes tradicionais.

c) “Mão na massa”: Mas, Como fazer a farinha? 

A prática é o critério da verdade” 

         (Lenin) 

Apesar algumas técnicas serem consideradas como artesanais, na arte de fazer 

farinha, observamos que aplicação delas não servia apenas da técnica pela técnica pura e 

simplesmente, mas, sim um ato de (re) conhecer, refletir, experimentar e comparar diante das 

constantes aplicações deste vínculo de interações de convívio constante entre si e com outros 

grupos de produtores, motivados da unidade dialética do saber/fazer geradores de artefatos e 

mentefatos estimuladas pela percepção e as trocas estabelecidas com o meio físico.  

Um outro fator interessante notado, a participação do grupo em fazer farinha, pois, 

neste tipo de tarefa a exigência seria um número mínimo de pessoas para se chegar ao seu 

produto. Constituídos de homens e mulheres, no seu geral, notamos situações expressivas de 

atos de descontração, configurando com relatos de contos e fatos, de histórias, de músicas, de 

saber, de ensino e de aprendizagem, tratando-se de um espaço envolvente, no intuito de 

perpetuar e transcender ao mesmo tempo diante daquela tradição fluindo na temporalidade. 

Os dados obtidos na pesquisa sócio-antropológica mostram a distinção vista das 

localidades por características peculiares. Em São Francisco a produção da farinha era 

realizada, principalmente para sustentação de uma família extensa. Já no Assentamento do 

Carnot o grupo de família de origem maranhense, alugava a casa de farinha, objetivando a 

comercialização do produto. Em decorrência dessas perspectivas mostradas que daremos 



inicio para próxima etapa deste capítulo 

Para compreendermos melhor todas as etapas e as nuanças presente no processo 

que envolve fazer farinha também nos aproximarmos do nosso objeto de estudo, é importante

conhecermos detalhadamente cada ponto do processo nas suas atividades especificas e, 

percebermos que se estrutura, basicamente de forma artesanal (nos instrumentos) e empírica.

Deixar de molho ou raspar a mandioca? 

No processo de raspagem ou amolecimento da mandioca, vai depender 

diretamente para que se destina o consumo da farinha. Se for para consumo próprio dos 

agricultores ou encomenda, o processo geralmente utilizado é pelo amolecimento da 

mandioca. Como mostra a foto abaixo, no preparativo da mandioca para ser levada para o 

igarapé, as proximidades da casa de farinha. 

Colocando a mandioca de molho (Serra do Navio). 



A técnica de deixar de molho a mandioca é comentado pelos agricultores a seguir: 

esta maneira serve para amolecer a casca, ela fica mais ou menos três dias
em água quente, dependendo da rapidez que a gente precisa, de quatro a 
cinco dias no igarapé, de água gelada. (seu MIZAEL). 
Pois, só colocamos de molho, para o nosso próprio consumo (farinha d’água) 
[...] também são três a quatro dias na água[...] dá mais trabalho e se vende o 
mesmo preço, só que a farinha  d’água é mais gostosa. (Seu NILO). 

Quando os agricultores comercializam a farinha, pela necessidade da rapidez para 

venda, eles utilizam a técnica de raspagem, nos quais se torna comum à participação de 

grande número de pessoas, normalmente são os familiares e/ou pessoas da comunidade, que 

neste último caso são pagos por seus serviços. A raspagem da mandioca é feita com faca ou 

facão, por isso exige um cuidado maior nesta atividade, comumente praticado pelas mulheres

adultas, conforme retrata a foto logo abaixo no Assentamento Carnot. 

Raspagem da farinha em Calçoene.



Sevando a mandioca 

O processo consiste em fazer com que a mandioca se transforme em fécula, ou 

seja, em massa. Com isso utiliza-se o aparelho chamado de catitu21, onde se coloca a 

mandioca para triturar, retirando assim sua massa, que segundo seu Mizael. “com três sacas 

de sarrapilha de 50kg com mandioca descascada, coloca para sevada[...] retira um pouco 

mais que a metade de massa”.

Prensando a massa da mandioca (prensa ou tipiti22)

Este processo serve para retirar o excesso de água existente na massa; como já foi 

visto a mandioca é composta praticamente 60% de água. A massa é colocada na prensa até 

escorrer quase todo liquido existente nela. Outra forma de retirada da água da massa é através 

do tipiti.

Veremos a explicação dada por Seu Mizael de como se prensa a massa da 

mandioca: 

colocando cerca de quatro latas de manteiga (de 20 litros) na prensa, espera, 
para escorrer durante 15 a 20 minutos o líquido que sai da prensa, quando 
exprimida a massa, retiramos a goma23, carimã24 e o tucupi25 [...] depois da 
massa saída da prensa, coloca-se na masseira para enxugar, depois 
colocamos no tipiti para secar melhor ainda, este líquido que sai do tipiti é o 
melhor tucupi para se beber. 

21 É uma forma cilíndrica maciça, no qual em volta de si é coberto com alumínio todo picotado numa espécie de ralador 
cilíndrico. Que, ao ser acionado pelo motor ou rodado interligado com uma correia, gira fazendo com que a mandioca seja 
triturada em contato com o mesmo. Este nome de catitu, pelo mesmo por ter o formato de um ralador e então se assemelhar 
ao porco do mato coberto de espinho.
22 Artefato de origem indígena utilizado para retirada água da massa da mandioca
23 A goma advém da massa da mandioca coada. Ela é rica em amido, dela se retiram outros produtos como a tapioca, o 
mingau e a goma de “tacacá”.
24 O carimã uma espécie de massa fina que fica no fundo do recipiente retirado do tucupi “em repouso” durante um ou dois 
dias. Muito utilizado para fazer mingau para criança recém nascida ou pessoas que estão doentes, considerado por esses 
moradores como fortificante revitalizador.
25 O líquido retirado da fécula da mandioca é aproveitado para utilização em iguarias alimentícias, muito comuns na Região 
Norte do Brasil, e recebe o nome de Tucupi. Porém, o tucupi só foi aproveitado no retiro São Francisco, enquanto no 
assentamento Carnot o tucupi é considerado veneno, como no Nordeste do País. 



Prensar é uma atividade que exige aplicação de força nas hastes de madeira que 

comprimem a massa de mandioca ou do peso que é exigido ser colocado sobre o suporte de 

madeira que fica acima da massa (outro tipo de prensa). Isto, praticamente determina o 

predomínio do gênero masculino nesta parte do processo de fazer farinha.  

Peneirando a massa prensada 

Depois de retirada a massa da prensa e/ou tipiti, retoma-se para a outra etapa da 

farinhada, que é o processo da peneiração. Este processo consiste em  pegar toda a massa  que  

foi “enxuta” anteriormente, e depois ser colocada numa peneira relativamente grande – de 

suporte retangular de madeira – no sentido de evitar que atravesse os aglomerados de raízes 

existentes na massa e ao mesmo tempo fazendo com que a massa peneirada fique esfarelada 

ao cair dentro do cocho26, facilitando para a fornada. 

Na comunidade de São Francisco, observou-se que logo após a peneirada os 

trabalhadores recolhem a crueira27.

Levando a massa ao forno 

Esta técnica requer muita habilidade dos forneiros e uma sensibilidade de 

percepção visual e olfativa dos mesmos para secar bem a goma e não deixá-la grudar. 

Perceberemos pela explicação dada por seu Rubens: 

26É uma espécie de caixa de forma retangular ou cilíndrica, no qual é utilizada para aparar a fécula de mandioca nos processos 
de sevada e peneirada e ainda, utilizada para colocar a farinha recém saída do forno para sua última seca. 
27Crueira - Aglomerados da massa da mandioca, que depois de prensada não consegue ser peneirada. Utilizada pelos 
agricultores para alimentar galinhas, patos, porcos etc.



depois que a gente peneira a massa, a gente coloca ela no forno e leva mais 
ou menos de meia a uma hora para secar toda, [...] tem dois fornos 
“quadrados” e esta chapa circular no meio dos fornos. [...] Os fornos 
“quadrados”, completa de massa nos fornos até chegar meia fornada28.
Quando estiver escaldado, fica pulando o carocinho, aqui no meio (da chapa) 
quando ela fica pulando tá muito quente, aí maneira o fogo [...] este aqui é 
fogo mais forte pra torrar (forno “quadrado”). Depois, se joga para chapa 
circular, para esfriar. E depois completa com mais meia fornada os outros 
fornos, repetindo da mesma maneira como mais massa. Depois, coloca a 
fornada da chapa circular na coxa (cocho) para esfriar e depois está pronta à 
farinha para comer. 

Levar a farinha ao forno é a última atividade no conjunto de todo processo de 

fazer a farinha. Este momento exige dos produtores toda sua habilidade em trabalhar com 

fornos.

No Assentamento Carnot, existem apenas dois fornos retangulares do mesmo 

tamanho, tornando a técnica de secar e torrar29 a farinha mais simples. Mas, existe uma 

seqüência certa na escolha da chapa. Por exemplo, se o produtor escolher um dos fornos para 

secar a massa o outro servirá apenas para torrar. O tempo médio da massa em cada forno tem 

a duração de trinta minutos. 

Enquanto que, no retiro São Francisco, além dos dois fornos retangulares existente 

encontra-se mais uma chapa circular que fica localizada entre as outras duas. Servindo 

especialmente, nas funções de secar mais rapidamente a massa depois que sai de um dos 

fornos e contribuir como referência de medida no completar de uma fornada. 

Percebemos, que nesta prática de secar e torrar a farinha, o produtor possui uma 

habilidade especial destinada a esta tarefa, pois exige dele uma determinada experiência para 

que ele saiba estimar e calcular o tempo certo da fornada. Ainda, o trabalho no manuseio com 

28 Fornada é quando se completa forno, isto é, o equivalente a 50 litros de farinha, ou seja, aproximadamente duas latas e 
meia de manteiga, ou então o plantio de mais ou menos um hectare
29 Em Calçoene primeiro, seca a massa e depois torra. Na Serra do Navio a pratica de secar e torrar são consideradas como a 
mesma coisa.



o rodo30, o qual necessita de um certo preparo físico para agüentar o tempo da fornada como 

também lidar de maneira adequada no espalhar e no ir e voltar com a massa. 

Metro Padrão: 

No final da observação de como se fazer farinha, sentimos a necessidade de se 

questionar e saber desses produtores, quem foi que construiu a “casa de farinha”?  

No Assentamento Carnot, a resposta veio de imediato, pois eles não sabiam quem 

havia construído aquela casa de farinha, já que o proprietário desta tinha mandado construí-la. 

No retiro São Francisco, a resposta se tornou previsível no assumir que “eles” 

mesmos construíram a casa de farinha, dado pelo fato da carência econômica desses 

agricultores para contratar pessoas especializadas para tal obra. Tudo isso mostrava a 

versatilidade das inúmeras tarefas que esses mesmos trabalhadores rurais assumiam, 

correspondendo mais uma vez o critério de se adequar à sua realidade. 

Surpreendente foi o modelo de medida de comprimento utilizado por esses 

agricultores para poder construir a casa de farinha. Para tal obra necessitariam, além das 

medidas de comprimento, outros tipos de medidas como a de superfícies e a de volumes para 

que ela fosse realizada.

No entanto, sabemos que o sistema de unidade de medida de comprimento oficial 

 adotado no Brasil é o “metro”, porém, para aqueles moradores e para algumas colônias de 

agricultores da Serra do Navio convencionou-se outro metro como sistema de medida de 

comprimento. Apesar desse sistema de medida receber a mesma denominação da oficial, a sua 

forma de chegar até este metro padrão é totalmente diferente, como explica seu Mizael. 

30 Uma espécie de uma a pá raspadeira, com um longo cabo para manuseio do produtor, para atingir toda extensão do forno 
no intuito de ficar mexendo a todo o momento a massa para ela não grude e nem queime.



“Pega a tala31, e mede do pé até a altura do umbigo acrescentando mais quatro dedos, 

unidos. [...] esse é o nosso metro padrão”.

Representações do Metro Padrão dos
agricultores na Serra do Navio. Talas de
Tarumã (esquerda) e Açaizeiro (direita).

Então, com descrição dada pelo agricultor e a constatação da foto acima,

percebemos uma bitola de tarumã de seu Mizael (esquerda na foto), ao lado de outra bitola de 

açaizeiro do seu Rubens (direita na foto), como instrumentos de medida na forma

representativa do “metro padrão” desses agricultores.

Essa construção própria do metro padrão permite a este agricultor fazer qualquer 

trabalho em função da sua necessidade, desde construção de casas, medição de esteios, até 

construção de viveiros e outros. Sem citar que a grande maioria dos produtores não conhece a 

medida exata do metro oficialmente adotado e ainda são considerados semi-analfabetos.

3.4.4 –  Etapa complementar – retorno ao local de pesquisa

31 É um sistema de medida reguladora (bitola) de tala de tarumã (verbenácea) também conhecida como Maria Preta ou Maria 
Pretinha, ou a tala do açaizeiro (palmácea).



Nesta etapa denominamos de retorno ao local de pesquisa, dada por sugestão da 

banca de avaliação deste trabalho, no sentido de verificar e confirmar alguns dados que 

ficaram obscuros na apresentação do mesmo. Percebemos a importância do retorno aos locais 

de pesquisa, no qual se efetivaram em março de 2005, em ambos os municípios. 

Primeiramente destacamos o município de Calçoene, cujo deslocamento até o 

mesmo melhorou consideravelmente, com saídas diárias de ônibus. Mas, a chegada até o 

Assentamento Carnot, fica ainda na dependência de transportes alternativos ou ônibus que 

passem próximo. Observamos as poucas mudanças em termos de estrutura física no 

Assentamento Carnot, com saneamento básico precário, a única escola como referência na 

localidade, um pequeno posto de saúde o alto índice de desemprego e agricultura continua 

como principal meio de sobrevivência. Nosso objetivo central foi encontrar os sujeitos que 

colaboraram para a construção deste trabalho, de certa forma foi frustrante, pois não 

conseguimos contactar com todos, apenas seu João que nos recebeu da mesma forma como no 

momento do primeiro encontro, com a disponibilidade na medida do possível para 

contribuição final deste trabalho

Ao retornar a Serra do Navio nesta etapa do trabalho, permitiu o retorno ao 

passado e trazer a tona lembranças e recordações de momentos memoráveis no período em 

que residimos e pesquisamos neste município. Atualmente percebemos a facilidade de 

transporte para se chegar até a Serra do Navio, com transporte interestadual de empresas de 

ônibus, que antes não havia, transportes alternativos e o trem que ainda continua desde do 

inicío da cidade. Apesar do espaço de tempo de sete anos distante dessa localidade, 

percebemos que pouca coisa mudou em relação à estrutura física da cidade, as condições de 

saneamento das vilas próximas e principalmente a qualidade de vida dos moradores. 

Percebemos que os mesmos agricultores estão na “batalha” da roça, com pouco incentivo para 

o plantio. Conversamos com dona Rosa que continua fazendo sua farinha, agora apenas por 



encomenda devido a idade e com seu Mizael na espera de emprego, ainda na roça, com 

perspectiva e sonho de trabalho na nova mineradora que se instalou na região, no ano passado.

4   -   ESTUDO DAS NOÇÕES DE TEMPO E MEDIDAS 

“O tempo é algo que não volta atrás, portanto, plante 
seu jardim e decore sua alma ao invés de esperar que 
alguém lhe mande flores”. 

William Shakespeare

4.1  - Introdução

A partir do levantamento de campo descrito no capítulo anterior, fizeram emergir 

aos nossos olhos uma diversidade de categorias que poderiam ser discutidas neste trabalho ou 

trabalhos desta natureza. Encaramos tal fato, como um dos delimitadores de pesquisa que 

buscam retratar fenômenos sociais desta dimensão, contudo em primeira instância, longe de 

restringir o fenômeno da cultura da farinha em aspectos puramente matemático e ainda, 

apoiado sobre a projeção da etnomatemática no apenas identificar, mostrar e descrever essa 

prática. Procuraremos abordar essa pesquisa, numa iniciativa sobre o enfoque interdisciplinar 

ou transdisciplinar, que permita o diálogo para trabalhos futuros de iguais ou diferentes 

abordagens.

Desta forma geral, escolhemos para estudos das categorias com identificação na 

etnomatemática, o tempo e à medida. Como observamos pela descrição do capítulo anterior, 

essas categorias se apresentaram dentro deste contexto específico, no caso na produção de 

farinha, com suposições diferenciadas da prevista por nós antes do trabalho de campo, cuja 



nossa base teórica disciplinar continuava essencialmente ligada aos referenciais e aos 

procedimentos matemáticos acadêmicos. Então, necessitávamos de um arcabouço teórico 

muito maior do que nós havíamos imaginado inicialmente e que o mesmo adentrasse sobre as 

categorias da medida e do tempo. Assim, seguindo a idéia de Bello (1996, p. 100) “Um 

autêntico sentido do entendimento real de produção, organização e difusão do conhecimento 

exige visões e posturas inter e transdisciplinares que permitem captar as diversas relações 

existentes na realidade e seus diversos aspectos”, neste mesmo sentido precisávamos dialogar 

com disciplinas com filosofia, sociologia, história e outras que permeassem sobre as 

categorias estudadas, num enfoque que permitisse conjecturar num possível diálogo, 

adentrando em concepções (inter) transdisciplinares.

Cumpre frisar, que as práticas dos produtores de farinha na utilização da medida e 

do tempo, transgrediam comumente os parâmetros estabelecidos e convencionados pela 

comunidade científica32 ou então, as mesmas se encontravam intimamente ligada nesses 

sistemas numa espécie de recorrência de apoio. Assim, decidimos realizar a tarefa em 

promover estudos sobre essas duas categorias numa compreensão do campo histórico, 

filosófico, sócio-cultural, biológico e físico para obter uma melhor compreensão e verificar a 

possível relação com a matemática desse grupo social. 

Ainda, os estudos das abordagens e concepções sobre o tempo e sobre a medida

neste presente capítulo tornaram-se extremamente importante, para servir como suporte de 

análise nos estudos da etnomatemática na casa de farinha. Principalmente, por se tratar de 

categorias universais e não como tópicos disciplinares, de áreas de conhecimentos específicos 

e predeterminados, como neste caso somente a visão da matemática. Cabe frisar que à 

proposta enunciada por D’Ambrosio (1993) sobre etnomatemática, no qual define como artes

e técnicas de explicar e conhecer a realidade estão dimensionados numa perspectiva 

32 Em relação ao Tempo – dia, mês, ano, estações, hora, minuto, segundo etc. Medida – metro, quilometro, centímetro e etc. 
(OLIVEIRA, 1983, p.65-72). 



holística33,como argumenta Bello (1996, pág. 100-101) “Essas artes e técnicas dizem respeito 

à  ordenação, à medição, à classificação, da natureza, feitas de modos diferentes por todo 

grupo social, qualquer que seja o seu contexto de desenvolvimento”. Logo, as noções de 

medidas e de tempo estão de qualquer modo presentes em todas as culturas e são distinguidos 

em cada contexto. Com efeito, elas só serão reveladas por meios de concretizações materiais 

e/ou atributos objetivos das coisas. 

Para Harvey (1989, p. 189) é necessário “que reconheçamos a multiplicidade das 

qualidades objetivas que o espaço e o tempo podem exprimir e o papel das práticas humanas 

em sua construção”, ou seja, neste trabalho estaremos tentando resgatar a multiplicidade de 

significados que podem ser atribuídos ao tempo e a medida, dada pela sua diversidade de 

concepções e percepções humanas, especialmente no contexto da produção de farinha que 

reflete numa prática peculiar. 

Segundo Elias (1998, p. 20), pelo “fato de os homens deverem e poderem se 

orientar em seu mundo adquirindo um saber, e de, com isso, sua vida individual e coletiva 

depender totalmente da aprendizagem de símbolos sociais”, os mesmos adquirem uma 

característica essencial na espécie humana e fez o diferencial dos demais seres viventes. A 

partir desse contexto, o tempo e a medida evidenciaram-se como símbolos, na medida que os 

seres humanos foram capazes de apreender e com decorrer da sua própria evolução e 

necessidade se adequar a sua realidade, como meio de sobrevivência e transcendência da 

própria espécie.

O processo natural da vida sempre “impôs” ao homem o mesmo curso do nascer 

ao morrer e do ocupar ou não o vazio, independente do seu querer ou da sua consciência 

permitir. No entanto, como expressa Elias (1998, p. 21) “o poder regulador dos símbolos 

33 Segundo D’Ambrosio (1993, p. 81) “é o estudo de sistemas da realidade, procurando-se igualmente conhecer todos os 
componentes do sistema e todas as inter-relações entre eles, analisando sua inserção na realidade como um todo”, e na 
dimensão cognitiva, D’Ambrosio (2001) propõe, que na vontade do indivíduo querer sobreviver e transcender, ele busca 
incorporar na sua realidade “artefatos” e “mentefatos”, no conjunto do sensorial, do intuitivo, do emocional e do racional.



sociais impõe uma certa ordem”, também ao homem, cujo intuito é ordenar tais processos a 

partir das suas próprias necessidades, mas não necessariamente torna-se imperativo ao 

homem. Como exemplo, podemos citar os símbolos reguladores ano e o metro relativo ao 

tempo e a medida respectivamente. 

O símbolo regulador atingiu um alto grau de adequação à realidade neste processo 

evolutivo do homem, principalmente do homem moderno, tornando-se difícil distingui-lo 

dessa realidade, ou seja, determinados símbolos praticamente se “naturalizaram” no cotidiano 

do homem. Neste sentido, Elias (1998, pág. 22) atribui que “a capacidade que têm o homem 

de se orientar e de conviver, ajustando reciprocamente suas condutas com ajuda de símbolos 

reguladores, também faz parte da realidade”. As palavras proferidas por Elias nos permitem 

inferir que os símbolos refletem sensivelmente no curso natural, social e cultural na vida do 

homem, havendo uma espécie de imbricamento em tais relações. Essas relações não 

privilegiam determinados grupos sociais. As estruturas simbólicas reguladoras interferem do 

mesmo modo no sistema de orientação e convivência de todos outros grupos sociais 

estabelecido com a sua realidade, não havendo qualquer possibilidade de comparação de 

sistema de representação existente ou não em determinados grupos. 

Na produção de farinha, observa-se que em determinados momentos específicos 

deste processo, os sistemas simbólicos reguladores de tempo e medida se diferenciam 

daqueles que convencionalmente concebemos desde da sociedade moderna, que até hoje são 

validados e utilizados pela cultura científica e adotados como “verdadeiros e absolutos” por 

alguns, pois adquiriram esse status com a praticidade e o costume de uma tradição na 

utilização da maioria dos povos europeus, construindo significados históricos de “poder” e de 

referência que, em grande parte dos povos acabaram sendo considerados como os únicos 

existentes.



Pode-se admitir que essa característica de verdadeiro e único atribuído aos 

sistemas simbólicos reguladores, válidos para todos os grupos culturais de uma sociedade, não 

se aplica quando passamos a analisar e a admitir outras formas de representações simbólicas 

sobre a ótica da perspectiva sócio-cultural. As abordagens etnográficas de grupos sociais e 

culturais que estão inseridos numa realidade cultural específica cercada de mitos, 

religiosidades, crenças e tradições permitem “aberturas” para suas próprias concepções e 

representações simbólicas específicas. Muitas vezes grupos culturais constituem sistemas 

simbólicos reguladores próprios além dos sistemas pré-estabelecidos do seu âmbito social no 

qual se inserem.

Desde o início da industrialização, a cultura da sociedade moderna ocidental 

passou a evidenciar mais ainda as noções de tempo e medida objetivando um controle 

essencialmente econômico das atividades de trabalho. Com tudo isso o tempo físico e o 

espaço geométrico (euclidiano) passaram a serem considerados como que “universais”, 

levando a um certo pensar unilateral e não relativista sobre o dispor do tempo e do espaço em 

relação às outras culturas fora desse contexto. 

Nosso intuito, neste capítulo, é realizar um estudo das diferentes teorias que 

referendam as noções de tempo e medida, considerando a existência de culturas que se 

diferenciam em sua maneira peculiar de conceber as técnicas de medida, destacando a 

discussão do tempo na história da civilização ocidental mediterrânea, e como esta repercutiu 

na ciência nos dias atuais. 

4.2   -   Tempo 

“Por conseguinte, o que é o tempo? Se ninguém me 
pergunta, eu sei; porém, se quero explicá-lo a quem 
me pergunta, então não sei”. 

      Santo Agostinho



Ao lermos o presente texto, qualquer pessoa na sua análise individual poderá 

remetê-lo em qualquer localização de tempo que se fizer conveniente, ou seja, o texto poderá 

ser abordado numa dissociabilidade temporal entre passado, presente e futuro permitindo um 

certo relativismo de tempo ao ser analisado por pessoas que se interessem pelo tema. Porém, 

como explicar essa dissociabilidade temporal dentro de um texto? Podemos pegar os 

seguintes exemplos: se um leitor tiver feito a análise do texto e achar que este aborda 

principalmente os aspectos históricos do tema, se concluirá que o mesmo reflete o passado do 

assunto; continuando o exemplo, outra pessoa poderia analisar o mesmo texto com outro 

enfoque, pois ao verificar que se trata de um assunto atual no seu tratamento, ele recairia no 

presente; finalizando, outro leitor poderia abordar o assunto com a perspectiva de aplicação 

do tema com outras disciplinas e teria uma visão além dos imaginados pelos leitores 

anteriores, permitindo assim uma visão de futuro a respeito do tema. Percebemos que na 

mesma leitura do tema poderíamos ter três enfoques diferentes nas interpretações individuais 

de cada um, mostrando a relativização do tempo e sua maneira diferenciada em analisar o 

mesmo assunto. 

A discussão sobre o tempo sempre foi e continua sendo uma preocupação 

constante dos filósofos desde a Grécia antiga até os pensadores atuais, a por exemplo de 

Parmênides, Aristóteles, Plotino, Santo Agostinho, Descartes, Kant, Leibniz, Bergson, 

Sponville e muitos outros. Este tema não se restringe apenas à filosofia, outras áreas do 

conhecimento também são responsáveis por contribuições para um melhor entendimento e 

ampliação da discussão sobre o assunto, sendo que entre essas áreas destacamos: a física – 

desde os estudos gregos da Antiguidade, passando pela teoria newtoniana e pela física 

relativista de Einstein; a matemática – como perspectiva de validação quando se trata o tempo 

como movimento e quantificação; a biologia – fazendo estudo da cronobiologia e importância 

do tempo na vida dos seres vivos; a psicologia – com estudos em distúrbios temporais; as 



ciências sociais – sobre as concepções dos tempos sociais e culturais; etc. Tais ciências 

conseguem adentrar ao tema estudado numa perspectiva científica peculiar e atribuir-lhe 

qualidades próprias ao seu contexto.

4.2.1   -   O tempo e a filosofia 

Existem fenômenos naturais como o anoitecer e o amanhecer que  muitas pessoas 

ainda acreditam serem imutáveis e permanentes e que existiram deste a origem do universo, 

mas pouco nos preocupamos e paramos para pensar a respeito deste fenômeno. Se partirmos 

da seguinte pergunta: o que nos garante que outro dia haverá pôr-do-sol? Essa certeza humana 

que temos, talvez seja respondida pela experiência sensível dos sentidos, que nos foi legada 

por uma regularidade do dia e noite, das estações do ano definidas em alguns lugares no 

planeta, transcorridas pelo tempo cósmico do sistema solar, isto é, dos movimentos de rotação 

e translação da Terra em relação ao Sol. Esta regularidade de movimentos proporcionou ao 

homem atual uma determinada experiência herdada dos nossos ancestrais, que vivenciaram tal 

fenômeno e de uma certa forma se transmitiu até hoje como uma suposta certeza absoluta, 

apesar da ciência prever o final da produção energética do Sol daqui a cinco bilhões de anos. 

Este movimento “constante”, supostamente eterno, originou o nosso tempo solar que 

praticamente dita o ritmo da vida na Terra.  

Essa exposição faz refletir a variabilidade do tempo em relação ao tempo micro e 

o tempo macro com nuanças na percepção imediata de observação do homem em relação ao 

começo e ao fim da vida, que nos remete a outras grandes questões, a indagação do início ou 

fim do tempo, gerado pela origem do universo, se teve um começo ou não? Ou também se o 

tempo sempre existiu? Ou tempo seria infinito? Tais inquietações acerca do tempo 

perturbaram grandes mentes no mundo ocidental. 



Para Platão (427-347 a.C.) o tempo seria um processo cíclico que possuía a 

mesma existência com o mundo, era a “imagem móvel da eternidade34” e, dentro de seus 

limites, o mundo se movia. Acreditava numa trajetória cíclica do tempo, marcados por 

períodos positivos, regulados e recuperados pelos deuses, logo após um período de declínio. 

Aristóteles (384-322 a.C.) também acreditava que o tempo coexistia com o mundo 

e que este era finito e, mesmo assim, eterno. Ele admitia que o “tempo é um número do 

movimento”, mas considerava o movimento no sentido amplo como nos explica Piettre (1997, 

pág. 19) “O movimento segundo o: Lugar, Quantidade, Qualidade, e Essência”, e 

principalmente o movimento como mudança e como sentido de deslocação. Apesar de 

Aristóteles observar que não existiria tempo onde não houvesse movimento, o tempo não 

poderia ser definido como movimento, pois estes se diferenciavam nos seguintes pontos: o 

primeiro não variava e não podia existir sem o espírito, pois necessitava de um Ser que 

numerasse, já que o tempo é número, ao contrário do movimento que varia. O tempo é uma 

medida de movimento, como ressalta Piettre (1997, p. 21) “Um movimento será privilegiado 

por estabelecer a medida do tempo: é o movimento eterno e regular da esfera celeste e, mais 

precisamente do Sol em torno da Terra”. Logo percebemos que o movimento astronômico 

tornou-se referência para todos os outros movimentos. Aristóteles precisou argumentar sobre 

o instante para poder retratar das noções de anterior e posterior, desta forma conseguiu 

melhorar definição sobre o tempo, como: “o número do movimento, conforme o anterior e o 

posterior35”.

A definição de Aristóteles suscitou muitas objeções, entre elas remonta a volta da 

discussão dos Paradoxos de Zenão de Eléa36, quando a definição implicitamente recai sobre o 

34 Doctors (2000, pág.. 159).
35 Piettre (1997, pág.24). 
36 Filósofo pré-socrático - remonta a data 460 a.C. período aproximado em que escreveu os seus famosos “paradoxos”, 
destacando os cincos mais divulgados: 1) Aquiles e a tartaruga; 2) A pista de corrida (ou paradoxo da dicotomia); 3) A flecha; 
4) As fileiras em movimento (ou o estádio); 5) O paradoxo da pluralidade. Zenão trabalhou principalmente com as idéias de 
espaço, tempo e movimento. (RAY 1993, pág.17-23)



que é instante. Nesta situação a maior preocupação de Zenão não se limita apenas à discussão 

do tempo, amplia também o mesmo questionamento em função do espaço, já que se 

contrapõem nos seus paradoxos à pequena parte indivisível tanto à discreta quanto à contínua.

Como “representante” dos neoplatônicos que ia de encontro com as idéias 

aristotélicas, temos o ilustre Plotino, que viveu no século III (205 – 270 d.C.). Discordava de 

Aristóteles quando mostrava que as noções de posterior e anterior eram também noções 

temporais, e assim, não poderia jamais o tempo medir o próprio tempo. Explanava também, 

como mostra Piettre (1997, p. 26) “O tempo mede o movimento, na condição de que ele é já a 

medida de uma duração na qual acontece o movimento”, isto é, reforça Piettre (1997, p. 26) 

“todo movimento se desenvolve no tempo”.  

A afirmação de Piettre (1997, p. 27) que o “tempo é conseqüência da marcha 

inacabada do espírito que anima o mundo”, suscita a seguinte idéia: devemos entender 

primeiro que não existia materialidade do tempo. Mas, a segunda grande parte da 

argumentação de Plotino se detinha em essência, no sentido em que o tempo transcorria pelo 

incessante devir37 (perfeito e acabado), porém o universo material e visível (imperfeito e 

inacabado), jamais permanecendo o mesmo, aspirava profundamente ao devir, gerando uma 

espécie de corrida incansável em direção ao futuro, proporcionado pelo fato da incompletude 

do espírito que anima o mundo. Logo esta incompletude do ser e do mundo visível38, nesta 

busca incessante, ocasionou uma determinada carência que tentou ser preenchido sem 

resultado, resumindo na experiência do tempo. 

Santo Agostinho (354–430 d.C.) inspirou-se nas idéias de Plotino. Santo 

Agostinho foi um forte defensor de que o tempo não podia existir fora do espírito, por isso ele 

divide o tempo em três, tendo como referência o presente que são:  “o presente do passado,  o  

37 Segundo Abbagnano (2000, pág. 268) Devir vem a ser “1 – O mesmo que mudança; 2 – Uma forma particular de mudança, 
a mudança absoluta ou substancial que vai do nada ao ser ou do ser ao nada”.
38 Refere-se a todos seres vivos, incluindo os astros no céu, considerados vivos.



presente do presente e o presente do futuro. Pois esses três tempos existem no nosso espírito, 

e não os vejo absolutamente em outro lugar. O presente do passado é a memória; o presente 

do presente, a atenção; o presente do futuro, a espera”(apud Piettre, 1997, pág. 32). Mas, 

Santo Agostinho sustenta o presente que é, e também o presente como ponto de existência39,

para assim referendar o passado e o futuro. Essa interpretação remete Aristóteles na forte 

influência que talvez tenha recebido da tradição de Platão e Parmênides, cujas idéias são 

resumidas respectivamente em: a verdade é eterna e preexistente ao homem; e o Ser é todo 

completo apenas no presente.  

Kant em função de tais perguntas não admite, por exemplo, que o tempo é infinito 

e muito menos finito, para ele o tempo era inato na mente humana e não uma característica do 

mundo externo.  

Para Kant, a experiência sensível tinha sua importância para o conhecimento tanto 

como o espírito humano (Razão), que também fundamentava tal conhecimento. Isto é, o ser 

humano capta através dos sentidos fragmentos da realidade e ao mesmo tempo existe de uma 

estrutura no espírito humano que só ela é capaz de ordenar e classificar essas sensações.  

De um certo modo essa estrutura do espírito humano era inerente à existência 

humana. Portanto, Kant mostra que todos nós seríamos dotados de modalidades específicas de 

ligação dos acontecimentos, como o tempo e o espaço. Explicando em outras palavras, o 

patrimônio de saber de uma sociedade qualquer, não poderia ser possível de ser aprendida 

sobre a forma de experiência na mesma estrutura da percepção humana. A proposta entendida 

por esse filósofo, no caso do tempo, seria que, teríamos uma ligação sintética dos 

acontecimentos sob o formato de seqüências temporais que estruturariam a nossa percepção. 

4.2.2   -   O tempo biológico 

39  Ser é ser presente. 



A busca constante do homem tentar “encontrar” uma resposta satisfatória sobre o 

mistério do tempo, surgiu da necessidade primeira de começar a sistematizar a sua vida 

socialmente, principalmente na agricultura. Mas, o homem já intuía e começava a reconhecer 

que está envolvido num sistema de ritmo seqüencial presente biologicamente nele, talvez 

antes mesmo de verificar um sistema regular na natureza, externo a ele.  

Percebeu-se no comportamento dos outros animais, plantas e demais organismos 

vivos, que estes obedeciam a uma espécie de regra biológica imbricada com fenômenos 

naturais astronômicos e que de algum modo eram necessários para a sobrevivência da espécie. 

Exemplo dessa observação tem-se: algumas plantas que germinam, desabrocham e ainda 

perdem as folhas em determinado período do ano; outros animais que acasalam, migram e 

hibernam também num ciclo de tempo. Além do mais, existia o fenômeno diário da 

luminosidade, o amanhecer e o anoitecer, também provocando mudanças no comportamento 

dos seres vivos. 

Observando todo esse mecanismo nos seres vivos, o homem começou a se 

questionar se ele seria o único privilegiado dos seres vivos que infringiria o sistema de relação 

entre Ser e o mecanismo regular astronômico. Outras perguntas se sucederam a tal dilema 

como: O que essa relação influi na vida do homem? Quais os mecanismos biológicos que 

proporcionam a alteração do comportamento dos animais e plantas? O animais possuem um 

sistema de tempo regulador inerente neles que determina o seu tempo de vida? 

No intuito de responder tais questionamentos, a ciência atual, especificamente a 

medicina e a biologia, fazem estudos do ritmo biológico através da cronobiologia40  dos  seres 

vivos. Tal área científica teve seu início com o astrônomo francês Jean-Jacques de Mairan, em 

1729 a partir de suas observações das plantas de seu laboratório e o ritmo das mesmas 

40 Cronobiologia – é a área das ciências médicas e biológicas que investiga os ritmos biológicos dos seres vivos e as suas 
possíveis relações com os ritmos do meio ambiente no qual estão inseridos. Oliveira (1989), Oliveira e Rizzo (1992) e Wright 
(2002).



relacionadas ao dia e à noite. Na época, as observações de Mairan foram ignoradas pelos 

cientistas. No século XIX, o naturalista Charles Darwin (1809–1882) percebeu que ao exercer 

suas atividades, os animais, possuíam um tempo fixo para cada uma delas. Finalmente a 

cronobiologia foi reconhecida oficialmente pela ciência em 1960. 

Hoje sabemos que é certo que o ser humano possui um ritmo biológico herdado 

geneticamente, e que cada indivíduo possui particularmente o seu próprio ritmo, 

especialmente sincronizado com o dia e a noite, originado pelo movimento de rotação da 

Terra denominado de Ciclo Circadiano41. O ciclo Circadiano desempenha um fator essencial 

no organismo dos seres vivos, por ser o grande responsável pelo “controle” das forças vitais 

biológicas. No homem especialmente, além do efeito biológico, há um sincronizador 

particular presente na espécie que são as relações sociais, que interferem diretamente para o 

desempenho deste ciclo.  Pesquisas42 comprovam que o ciclo circadiano desencadeia, num 

andamento diário, processos fisiológicos vitais e necessários para o melhor desempenho e 

adaptação do homem neste ritmo natural. Como, por exemplo, temos: a produção de enzimas 

digestivas, o aumento e diminuição de temperatura do organismo, a alteração do fluxo de 

sangue na corrente sangüínea, e o controle na liberação de hormônio, principalmente a 

melatonina – que dita o ritmo biológico no organismo e outros. 

Os estudos da cronobiologia e seus efeitos nos ciclos circadianos avançam cada 

vez mais na direção de buscar uma sincronia entre os demais ciclos, de períodos 

aproximadamente iguais, maiores e menores do que o diário. Exemplos são os efeitos dos 

ciclos Sazonais43. Segundo Wright (2002, p. 76) “Se a civilização moderna não respeita os 

ritmos sazonais é em parte porque os seres humanos estão entre as criaturas menos sensíveis 

41 Circadianos - do latim circa – “em torno de” e diem – “um dia” – inventor do termo Franz Halberg A cronobiologia afirma 
que a maioria dos ciclos biológicos humanos se dá num período de 25,2 horas – daí a expressão ritmo circadiano, cerca de um 
dia. Oliveira (1989) e Wright (2002).
42 Ver em Oliveira (1989), Oliveira e Rizzo (1992), Oliveira e Delboni (1996), Oliveira e Silva (1997) e Wright (2002).
43 Ciclos Sazonais – ciclos relacionados com períodos anuais das estações do ano – primavera, verão, outono e 
inverno.Oliveira (1989) e Wright (2002).



as estações entre todas às que existem”, em compensação, quando o homem passou a ter um 

domínio maior sobre a natureza e a especular mais sobre o meio em que vivia, as estações 

anuais diminuíram sua força de implicação na sua vida. Porém, os efeitos do período sazonal 

são muito evidentes na vida dos seres, desde as plantas ao renovar das folhas, e o desabrochar 

das flores; os acasalamentos, e mudança de plumagens de certas espécies de animais; e 

incluindo também o homem, na diminuição do ciclo sono-vigília no inverno nas latitudes 

setentrionais.

Os cientistas ligados à cronobiologia qualificam dois fatores fundamentais nas 

alterações dos ponteiros do relógio biológico dos seres vivos: a quantidade de luz registrado 

no Fotoperiódico44, e a temperatura do ambiente. Estes fatores foram aperfeiçoados na 

evolução natural de cada espécie adaptando-a ao meio em que vivia, proporcionando a 

liberação de substâncias químicas que reagem no organismo do seres automaticamente. 

Portanto, os cientistas explicam que esses sistemas naturais funcionam de forma perfeita e 

sincronizada, entre organismo interno do ser vivo e ambiente externo da natureza, para 

desencadear todo esse processo complexo e constante de cada período cíclico. 

O tema sobre o tempo remete a um outro assunto polêmico, a morte, que é ponto 

de especulação da ciência e de outras formas de conhecimento desde a origem do homem. 

Pesquisas comprovaram que as células possuem uma espécie de “cronômetro celular”, 

sabendo do tempo exato de origem, produção e término de vida útil. Com isso, estudos 

científicos se intensificaram no intuito de descobrir como acontece este processo, para  talvez  

encontrar a fórmula da longevidade.  

4.2.3   -   O tempo Sócio-Cultural 

44 Fotoperiódico - um mecanismo presente no cérebro dos animais capaz de marcar o tempo graças a 
indicadores de luz. Oliveira e Rizzo (1992). 



Durkheim, ao tratar sobre o assunto tempo, conseguiu ampliar ainda mais essa 

discussão se afastando das idéias de Kant, analisando o tema em cima de outro contexto, 

sobre a ótica da esfera social.  Durkheim considerava o tempo uma “representação coletiva” 

ou “fato social” refletindo ou irradiando no compartilhado das experiências coletivas e das 

organizações sociais de uma comunidade ou sociedade. Sua construção é feita socialmente, 

logo, como qualquer fato socialmente construído, o tempo para as pessoas aparece com algo 

externo, sendo deparado por elas e ainda sofrendo forças coercivas em suas ações. 

Segundo Sztompka (1998, p. 104) “Durkheim apodera-se da dialética do tempo: o 

tempo expressa o ritmo das atividades coletivas, mas também, indiretamente, regula tais 

atividades”. Sztompka (1998) explica que o tempo no seu caráter social acaba sendo um 

conjunto de relações que estabelecem ordem nos eventos sociais em padrões rítmicos e 

seqüenciais, nos quais, destacam-se em três aspectos. O primeiro tipo é a simples ordenação 

de “antes-e-depois”. O segundo o “tempo é linear”, estabelecido numa seqüência direcional 

de eventos que não são repetidos e o terceiro é o “tempo é cíclico”, nos quais ligam eventos 

que se tornam repetitivos. 

Quando analisamos o tempo sob o aspecto sócio-cultural, buscamos uma outra 

perspectiva de observá-lo além do biológico, metafísico, físico-matemático e outros.  

A necessidade social de o homem organizar-se para viver e poder agir 

coletivamente, coloca o tempo sócio-cultural como um fator primordial de destaque neste 

processo de estabelecimento social, como coordenador, sincronizador e padronizador das 

ações coletivas das atividades humanas. O tempo sócio-cultural exprime complexidade 

histórica das relações sociais.

O homem, ao perceber que além das experiências vividas momentaneamente 

(presente), poderia transcendê-las no sentido por meio tanto da reflexão acerca das 

experiências anteriores ligadas à memória (passado) quanto de projeções de experiências 



posteriores com expectativas de desejos vindouros (futuro), desenvolveu a sensação de 

duração. Neste processo, o homem estava descobrindo uma “máquina do tempo” existente 

nele mesmo. No entanto, comenta Whitrow (1993, p. 18) que “embora nossa consciência do 

tempo seja produto da evolução humana, nossas idéias de tempo não são inatas nem 

automaticamente aprendidas, e sim construções intelectuais que resultam da experiência e da 

ação”, ele evidencia que a idéia e a construção de tempo social são produzidas na perspectiva 

individual correlacionada àquela do âmbito social. 

Além do mais a noção de tempo presente no e para o homem, seja no aspecto 

individual ou social, qualifica-o e privilegia-o diante aos outros animais, pois ele pertence a 

única das espécies que toma o tempo como referência para suas atividades sociais e para a 

construção de sua história. Como explica Elias (1998, p. 8), “o tempo servia aos homens, 

essencialmente, como meio de orientação no universo social e como modo de regulação de 

sua coexistência”. 

Certas culturas estabeleceram sua forma de observar o tempo e o espaço, de 

acordo com suas necessidade em buscar respostas às questões do tipo: quem criou o universo 

(origem do espaço)? Quando tudo começou (origem do tempo)?  Respostas às inquietações 

dessa dimensão precisavam de “pontes” que estabelecessem a relação do incompreensível 

com o compreensível, ou seja, da abstração para realidade. As culturas procuraram estabelecer 

estratégias cognitivas criadoras para conseguir amenizar a angústia sobre o desconhecimento 

acerca da origem do tempo e do espaço, e ao mesmo tempo conseguir conviver com essas 

abstrações tão reais ao homem.  

Nas histórias das culturas, os mitos têm desempenhado um papel essencial na 

tentativa de compreender o processo de criação do Universo. Examinando alguns mitos, 

Gleiser (1997) classificou o tempo nos seguintes grupos: 

a) “Mitos com Criação” - no qual subdivide em três outros grupos:



1) criação do Universo a partir de um “Ser Positivo” – podendo ser um deus, uma

deusa ou vários deuses. 

2) Surge a partir do “Vazio absoluto”, o “Ser Negativo” ou “Não-Ser” – não existe 

a interferência de uma entidade divina.

3) Surgimento do Universo por meio da tensão entre a “Ordem e Caos”, ambos

partem do “Absoluto inicial” – o Ser e o Não-Ser tem a mesma existência 

simultaneamente, sem que haja a separação dos opostos.

Nesses três casos, o tempo é visto numa reta que se origina no ponto t = 0, o 

instante inicial, representado na reta abaixo: 

tempo

Universo com origem temporal
t = 0

b) “Mito sem Criação” - Neste caso, não existe um momento definido de criação: 

1) Universo sempre existirá por toda eternidade: 

Universo eterno 

-----                                                             ----- 

2) A criação e a destruição contínua do Universo num ciclo permanente:

tempo

tempo

Universo rítmico



Estas maneiras de compreender o tempo formataram a relação que as diferentes 

culturas têm com ele. Em nossa cultura ocidental, o passado, o presente e o futuro parecem 

algo tão comum que deixamos que o tempo controle as atividades sociais tais como o 

trabalho, o estudo, a convivência na família etc. Basta observar que algumas dos objetos 

característicos da sociedade atual são os relógios de pulso45, a agenda e o calendário. Whitrow 

(1993, p. 31) argumenta que “somos compelidos cada vez mais a relacionar nosso ‘agora’ 

pessoal ao cronograma determinado pelo relógio e o calendário”.  

Segundo Sztompka (1998) Quando tratamos das origens sociais do tempo, 

automaticamente tratamos de um determinado relativismo sobre a concepção de tempo 

intrínseco e provido de cada sociedade, logo, o autor considera o tempo cultural e 

historicamente relativo.  

Outros autores que trabalham com a natureza relativista do tempo são Pitirim 

Sorokin e Robert K. Merton (Sorokin e Merton apud Sztompka 1998, pág 615), que 

argumentam que “os sistemas temporais variam com a estrutura social”. Em outras palavras, a 

referência para se estabelecer uma ordem sobre o tempo é dado pela seleção dos eventos 

socialmente significativos, e tal significado depende dos diversos modos de vida e dos proble- 

mas principais em distintas comunidades e sociedades. Como exemplo, para as comunidades 

agrícolas, estariam atrelados a épocas da colheita, das chuvas, das enchentes etc. Nas 

comunidades de pescadores essa relação estaria estabelecida com as épocas das marés, das 

enchentes e outros.

4.2.4   -   O tempo físico 

Para Abbagnano (2000, p. 944), o tempo se distingue em “três concepções 

45 Esta inovação do relógio de pulso foi dada graças ao brasileiro Santos Dumont. Esta inovação do relógio de pulso foi dada 
graças ao brasileiro Santos Dumont.



fundamentais: 1ª o Tempo como ordem mensurável do movimento; 2ª o Tempo como 

movimento intuído; 3ª o Tempo como estrutura de possibilidades”. Faremos nesta fase do 

trabalho apenas comentários da primeira concepção proposta por Abbagnano, já que as duas 

outras concepções não se referem ao tempo físico. Quanto ao “Tempo como ordem 

mensurável do movimento”, já foi visto na parte deste trabalho sobre o tempo e a filosofia. 

Aristóteles foi o primeiro grande pensador a tratar o tempo como objeto mensurável, apesar 

dos pitagóricos conceituarem o tempo como “a esfera que abrange tudo” (ABBAGNANO, 

2000), referindo-se à “esfera celeste” que era então o símbolo do tempo.  

Concebendo essa primeira idéia sobre tempo, Isaac Newton dividia o tempo entre 

Tempo Absoluto e o Tempo Relativo, mas apesar desta divisão, o tempo era único e uniforme 

e poderia transcorrer num fluxo regular, uniforme e contínuo, ou seja, para Newton 

determinados fenômenos físicos poderiam ser pré-determinados antes dele acontecer. Como, 

também tais fenômenos poderiam ser localizados depois de tal acontecimento. 

As concepções sobre o tempo, proposto nesta parte do capítulo propiciaram para 

uma melhor compreensão e aprofundamento nas análises que foram efetivadas no momento 

seguinte do trabalho, com vista especialmente nas abordagens sobre tempo sócio-cultural e o 

tempo biológico. 

4.3   –   Medidas 

Neste estudo constatamos uma vasta riqueza de dados sobre os sistemas de 

medidas utilizadas pelos produtores de farinha, cuja utilização ocorre nas mais diversas 

atividades ligadas a esta cultura, envolvendo desde as técnicas de plantação – como formas 

de medir terrenos, medir as distâncias de plantação e saber o tempo de plantar e colher. Além 

disto, encontramos inúmeros processos de verificar quantidades volumétricas no momento de 



fazer a farinha; e ainda outras medidas volumétricas na comercialização dos subprodutos 

manufaturados da mandioca.  

Esses resultados obtidos na pesquisa sobre sistemas de medidas utilizados no dia-

a-dia do produtor de farinha nos conduziram a buscar uma reflexão crítica sobre a história das 

origens dos sistemas de medidas, em especial da história do metro como veremos logo a 

seguir. Pois, acreditamos que recorrendo ao processo histórico das medidas ou de qualquer 

outro tipo de estudo, possamos nos balizar fazendo um início de estudo comparativo de fatos 

aproximados, no intuito de buscar significados efetivos e relacionais de construção social, isto 

é, a história como construção essencialmente humana, através da identificação das relações 

sociais exposta constantemente ao tempo. Portanto, configurado com presença de disputa de 

poder, de carga ideológica, de lutas de classes etc. Ainda, concordamos no sentido 

argumentado por Fernández (2000, p. 33) “una idea dinámica necesita para ser comprendida 

de un estudio dinámico. Dinámico por basarse en la Idea de variabilidad en el tiempo, de ahí 

la importancia de lo histórico, y dinámico por considerar el conocimiento en continuo 

crecimiento, dialécticamente”. 46

4.3.1  -   Alguns conceitos 

Japiassu (1981) retrata a questão de medida segundo um enfoque epistemológico e 

filosófico, argumentando que “quem diz ciência, diz lei. E quem diz lei, diz medida [...] Tudo 

se passa como se legitimidade de uma lei devesse ser procurada apenas em sua verificação 

pela medida” (JAPIASSU, 1981, p. 129). Para a ciência atual, a necessidade de medir torna-se 

preponderante para a validação de qualquer pesquisa, essencialmente nas áreas de 

conhecimento das exatas e biológicas (física, química e biologia e outro), criando uma espécie 

46 Uma idéia dinâmica para ser compreendida necessita de um estudo dinâmico. Dinâmico por basear-se na idéia da variação 
do tempo, daí a importância do histórico, e dinâmico por considerar o conhecimento em contínuo crescimento dialeticamente. 
(tradução livre do pesquisador). 



de diferenciador confiável para a validação dos conhecimentos científicos. Essa forma de 

pensar da ciência permite ainda um determinado preconceito em relação às ciências ditas 

humanas (sociologia, psicologia etc.) devido ao fato destas, em muitas de suas pesquisas, 

basearam-se em métodos qualitativos. 

Para Abbagnamo (2000) a medida é entendida em dois sentidos diferentes, o 

primeiro estabelece a relação entre uma grandeza e uma unidade, e o segundo, estabelece 

critério ou cânon daquilo que é verdadeiro ou bem. Já outros teóricos, relacionam medidas 

como grandezas padronizadas para avaliar as outras, e evidenciam o raciocínio de 

proporcionalidade inerente ao processo de medir. Para Caraça (1998, p. 29) “medir é 

comparar duas grandezas da mesma espécie” e para Centurión (1995, p. 210) “medir é 

comparar. A medida resulta da comparação entre a grandeza que se quer medir e a unidade-

padrão escolhida para estabelecer a comparação". 

Das definições expostas anteriormente notamos que quase todos os autores são 

unânimes (exceto Japiassu (1981) e Abbagnamo (2000)) em evidenciar as comparações entre 

grandezas e, a necessidade de uma unidade para esta comparação no processo de medir. 

Logo, essas idéias matemáticas preliminares lançadas sobre os conceitos, como as de 

grandezas47 e de unidade-padrão48, tornam-se fundamentais para a compreensão e o 

entendimento da utilização das medidas na matemática e também, na própria vida prática. 

Sabemos que a medida e geometria estão intimamente ligadas, que a primeira 

impulsionou o surgimento da segunda. Mas, sabemos que as medidas também foram 

47 Grandeza – “Segundo Aristóteles, quantidade mensurável, distinta da multiplicidade, que é a quantidade numerável, e a 
ela correspondente. [...] multiplicidade é potencialmente divisível em partes não contínuas, a Grandeza é divisível em partes 
contínuas” (ABBAGNAMO, 2000, p. 491). Para Luft (1984, p. 286) “Tudo o que pode aumentar ou diminuir”. Enquanto que 
Centurión (1995) a grandeza também se divide em Grandeza Discreta ou Descontínua e Grandeza Contínua. Porém, para 
Centurión (1995), trabalhar medida significa geralmente estar lidando com a Grandeza Contínua – que podemos aumentar e 
diminuir em graus tão pequenos quanto queiramos. Exemplo o tempo, o comprimento etc. A grandeza é medida com qualquer 
unidade da mesma espécie de grandeza. (CENTURIÓN, 1995, p. 206). 
48 Unidade – padrão – Uma espécie de referência de medida, utilizada na comparação da mesma natureza da quantidade a 
ser medida. Exemplo, comparar massa com massa, comprimento com comprimento, área com área etc. Neste capítulo, a 
título de comodidade toda referência dada unidade será subtendido a unidade-padrão, salvo a exceção previamente indicada à 
diferença entre ambas. 



fundamentais para o avanço da matemática em outra área, qual seja, a dos campos numéricos. 

Por exemplo, nas antigas civilizações egípcias (4000 a.C.- 332 a.C.) e babilônicas (3000 a.C.- 

330 a.C.) a geometria estava subordinada a álgebra e a aritmética, ou seja, como afirma Fossa 

(2001, p. 108) “problemas geométricos foram resolvidos por métodos aritméticos ou 

algébricos”.

Para Caraça (1998, p. 51) “um segmento de reta é uma grandeza geométrica; a 

comparação de dois segmentos de reta é uma operação do campo geométrico, a expressão 

numérica da medição significa a tradução dessa operação geométrica por meio de um 

instrumento do campo numérico”. Essa construção dos números pela grandeza geométrica 

gera situações de avanço para o desenvolvimento da humanidade, especificamente se tratando 

do conhecimento matemático. Essa evolução é acompanhada pela complexidade nas 

atividades sociais humanas que se refletem na produção de conhecimentos, que por sua vez 

interferem nas atividades e necessidades práticas do homem.  

Para Courant e Robbins (2000), os inteiros49 são abstrações do processo de contar 

coleções finitas de objetos, sendo assim, tal conjunto numérico  não  satisfaz  às  necessidades  

inerentes aos sistemas de medidas, já que praticamente está baseado em uma relação 

biunívoca entre coleção de objetos. As primeiras etapas de construção e de relações sociais 

humanas contribuíram para o crescimento cada vez maiores de trabalhos voltados as medições 

de terras e de pesagens, incluindo também outras situações envolvendo uso da medição, tais 

aspectos possibilitaram que determinado campo da matemática também fosse evoluindo, no 

contexto numérico, os números inteiros passaram a ser divisível, ou seja, as primeiras idéias 

dos racionais e dos irracionais foram surgindo. 

A carência do homem em querer medir tem seu registro desde as mais antigas 

civilizações. Decorrente de variados contextos, a evolução das medidas encontra espaço em 

49 Os inteiros no texto referido são dos Sistemas Numéricos – Os Números Inteiros. Ver em Courant e Robbins (2000).



todos os campos institucionais criados pelo homem, desde em resolver problemas econômicos 

e políticos, até a sua necessidade metafísica em querer atender suas preocupações religiosas 

para com ele e os deuses como nas construções de altares, de templos e de tumbas. No 

entanto, a necessidade de comparar unidades e entender a dinâmica das proporcionalidades 

sempre foi inquietante na vida do homem, como explica Fernández e Castro (2000, p. 33) 

“Así, medir es semilla y fruto del natural deseo humano de aprender y compreender las 

formas especiales y las relaciones cuantitativas del mundo real, es decir, aprender y 

comprender la matemática”50. Os próprios autores questionam Porque aprender a medir em 

matemática? O que significa, essencialmente, medir para a matemática?  

Pelo fato da naturalização nos dias de hoje do ato de medir, que o próprio homem 

incorporou na sua vida diária por necessidade básica e constante utilização, tornou-se 

importante uma parada para reflexão de tal questionamento. Será que a medida surge por uma 

necessidade social ou está intimamente ligado ao homem? Baseado na primeira pergunta que 

damos continuidade ao próximo passo sobre as Medidas, especificamente  tratando  sobre  o  

metro, nosso objetivo foi essencialmente historiá-las na perspectiva de desnaturalizá-las e 

percebê-las como construção de relações sociais, fruto de lutas, de disputas, de contradições e 

fundamentalmente de dominações. 

4.3.2   -   O metro

Parte da humanidade sentiu o reflexo que ainda resvala nos nossos dias atuais, do 

grande acontecimento histórico de mudança de regime político instalado na Europa na Idade 

Moderna, iniciado na França, com a queda do Estado Absoluto (Revolução Francesa). Neste 

momento histórico, a França vigorava todo um sentimento de mudança política, atribuída aos 

50 Assim, medir é a semente e o fruto da natureza do desejo humano de aprender e compreender as formas especiais e as 
relações quantitativas do mundo real, ou seja, aprender e compreender a matemática. (Tradução livre do pesquisador). 



pensamentos das idéias iluministas (Igualdade, Liberdade, Fraternidade), na busca de um 

Estado Novo (República) arregimentado neste propósito com melhoria do “Terceiro Estado” 

especialmente da classe Burguesa, em crescente ascensão em toda Europa.  

A Revolução Francesa acabou provocando mudanças profundas na estrutura de 

sua sociedade, que repercutiu diretamente em todas esferas de seu governo, não somente na 

política, como em outros setores da sociedade. Com efeito, neste ar de mudança e 

transformação da sociedade francesa, inspirou a criação de um sistema de medida que pudesse 

consolidar o espírito iluminista da época, unificando e padronizando num só sistema as 

demais medidas existentes. Ao mesmo tempo, esse sistema de medida deveria corresponder 

na sua essência, à Simplicidade e à Universalidade.

A questão que tratava da Simplicidade do sistema de medida, baseava-se em 

utilizar apenas numa única medida que permitisse encontrar outras por relações simples, 

trabalhando prioritariamente com os decimais chegando assim mais facilmente aos seus 

múltiplos e submúltiplos. Em razão da sua Universalidade, esse sistema se propunha ser 

aplicável por todos os cidadãos franceses (depois mundiais), para todos os tipos de atividades, 

das comuns do dia-a-dia até aos conhecimentos técnico e científicos. 

No entanto, esta busca de uma medida padrão, perfeita e universal não iniciou 

apenas no momento de reivindicação popular na França no final do século XVIII, com os 

camponeses franceses em relação à tirania das medidas dos senhores feudais no período pré-

revolução. Aconteceu muito antes, praticamente no berço das primeiras civilizações nos 

primeiros sistemas de trocas e comércios, exigindo do homem uma situação quase inevitável, 

a comparação – forma primeira para avaliar grandeza e a essência para medir51. O principal 

empecilho para o comércio primitivo era qual o instrumento que serviria de referência a ser 

tomado como padrão para aquelas transações. Desse modo, o homem avaliou que poderia usar 

51 Medir tem sua origem na palavra latina “metire”, que significa determinar a extensão, por comparação. (CENTURIÓN 
1995, p.210). 



um excelente instrumental de medida que diminuiria as divergências e ao mesmo tempo 

facilitaria no atendimento universal a todos os povos e também, acarretaria num fácil 

transporte e estaria a disposição a qualquer momento que fosse solicitado. Qual seria este 

instrumento?  

A esta resposta do questionamento, advém da frase do filósofo grego Protágoras 

(XXV a.C.) “o homem é a medida de todas as coisas” (AS DIMENSÕES..., 1989, p. 1), isto é, 

as medidas iniciais utilizadas tinham em sua origem, um significado antropométrico que 

partiam dos interesses e das carências humanas. Na verdade, o homem ainda continua 

mantendo o costume de colocar-se como referência para cotejar as grandezas. Como 

exemplos destas medidas antropométricas temos o pé, a braça, a mão, o punho, a polegada, o 

cúbito etc. 

Apesar do próprio corpo servir como parâmetro de medida para o homem, sempre 

houve controvérsia sobre o neste processo de medir através deste referencial, causado princi- 

palmente pela diferenciação das medidas humanas de cada indivíduo, e pela crescente 

expansão de trocas entre as civilizações. Por isso mesmo, a necessidade de padronização 

sempre foi aspiração comum essencialmente para a comercialização. No decorrer da história 

do ocidente (Europa), no período medieval, registramos dois importantes governantes que 

mobilizaram nos seus reinados a uniformização das medidas. Foram Carlos Magno (século 

VIII) e João Sem Terra (século XIII) que aos instituírem as medidas padrões, elas passaram a 

serem hegemônicas em relação às outras existentes no âmbito dos seus domínios territoriais. 

Na própria história dos homens, grandes foram os empecilhos que provocaram a 

não sistematização e padronização das medidas, desde as “constantes” mudanças dos impérios 

que ascendiam e caiam até as tradições das aldeias que sustentavam as suas medidas 

particulares estabelecidas. Neste sentido, citamos algumas medidas que ficaram marcadas na 

história da humanidade como: o côvado no Egito, a mina na Babilônia, o estádio e o pé na 



Grécia, a onça (unciae) ou polegadas (polex) em Roma, a libra esterlina e jarda instituída 

pelos reis Carlos Magno e João Sem Terra respectivamente. 

Na visão de Alder (2003, p. 373) “As medidas são mais que uma criação da 

sociedade. Como resultado de anos de negociações sobre a maneira correta de efetuar trocas, 

seu uso contínuo reafirma nossos vínculos sociais e define nossa noção de comércio justo”, 

pode se depreender a partir da afirmação deste autor que os anos de negociações 

acrescentando dominações e o momento histórico  sobre efetuações de trocas talvez tenham 

sido causas do enorme “tempo” que a humanidade levou para chegar ao sistema de medida 

métrico decimal. Tanto, que na própria França, o primeiro país a estabelecer o sistema de 

medidas unificadas, foi também o primeiro a negá-la, por isso mesmo a sua aceitação em 

outros países não ocorreu de forma tão pacífica, como veremos a seguir. 

O grande dilema do sistema métrico, antes de vigorar mundialmente em quase 

todos os países era justamente a dificuldade de colocá-la em prática no cotidiano das pessoas. 

O sistema para ser adotado numa região dependia imprescindivelmente da vontade e 

mobilização política dos governantes. Esta aceitação parecia ser lenta e dolorosa. Exemplo 

desta dificuldade, na Europa no século XVIII, ressalta Alder (2003, p. 14) “as medidas 

variavam não só de nação para nação, mas também dentro das nações”. De modo especial, 

quando essas regras de medidas estavam vinculadas diretamente ao modo de produção, as 

medidas geralmente costumavam serem expressas por medidas antropométricas, que 

caracterizavam como proveito primordial para esses trabalhadores como explica Alder (2003, 

p. 156) “[...]as medidas antropométricas do Ancien Régime agiam como controle da 

produtividade e, de fato, mascaravam a própria idéia de que a produtividade era um valor 

mensurável”. Esta idéia do autor mostra que no Antigo Regime e medida ligava-se também, 



ao processo de controle de produtividade só com uma diferença, o resultado havia provindo 

de um longo processo de relações sociais para ser implantado. 

Retomando as idéias de Alder (2003, p. 158), ele continua enfatizando que: 

valor havia sido ritualizado e fixado de formas que refletiam o poder de 
barganha relativo de diferentes membros da comunidade local. [...] E 
qualquer tentativa de substituí-la por um novo tipo de medida era 
interpretado como uma ameaça de equilíbrio social. 

Este valor ritualizado era diferente do sistema de medida oficial que seria 

implementado nessas comunidades, que expressaria uma medida pela medida, penetrando na 

vida daquelas pessoas, no seu dia-a-dia sem possuir uma relação subjetiva e social alguma 

naquele momento, isto é, sem nenhum vínculo especial nas suas vidas. Tais indicativos 

consolidam o fato que os sistemas de medidas existentes em cada lugar haviam se cristalizado 

pela tradição de cada localidade, no quais os moradores dominavam as suas próprias regras de 

medidas, e todas essas medidas conseqüentemente estavam entrelaçadas em processos muito 

mais abstratos e inerentes na vida desses trabalhadores e nas suas comunidades como um 

todo.

Podemos então ressaltar que em alguns casos, os governos utilizaram como meio 

de aceitação do sistema métrico, forças coercivas do estado com punições para aqueles que 

desrespeitassem sua implantação através de leis. Como exemplo, desta prática de 

implementação do novo sistema decimal temos a Revolta do Quebra Quilos, ocorrida no 

Brasil no ano 1874. Apesar da revolta, condicionalmente estivesse ligada a aceitação do novo 

sistema de medidas do império, o contexto histórico da época acabava remetendo a outras 

contendas populares como ressalta Secreto ([2002 ?], p. 3) “[...] veio a luz quase 

simultaneamente com uma nova lei sobre recrutamento militar e que em vários lugares do 

Nordeste juntou-se a esta explosiva combinação um [...] ‘imposto do chão’ ”. Todas essas 



insatisfações populares foram reunidas na Revolta do Quebra-Quilos, movimento que surgiu 

como reação a lei nº 1157 (lei de 26 de junho de 1862). É no Rio de Janeiro, no ano de 1871, 

que o nome da expressão da revolta tem sua origem, justamente com pequenas arruaças nas 

feiras e pontos comerciais, nos quais os revoltosos gritavam “quebra os quilos” contra as 

medidas oficiais do governo. 

Foi em 1874, na província da Paraíba, as primeiras noticias do início definitivo da 

sublevação, que logo ganham uma dimensão maior nas províncias aos redores em 

Pernambuco, Rio Grande do Norte, Alagoas e Ceará. A versão oficial do motivo da revolta, 

como declara Secreto ([2002 ?], p. 3), “um grupo de pessoas ignorantes” que se opõem às 

inovações científicas, apegados às suas velhas medidas em termos de fetiche ou de 

desconfiança camponesa. Por outro lado, a versão de alguns historiadores, como comenta 

Secreta ([2002 ?]) acerca do assunto, admite que a revolta do quebra-quilos baseavam-se em 

reivindicações que iam além das admitidas pelo império. Partiam desde a situação miserável 

de vida dos revoltosos; da imposição de recrutamento colocado a eles, durante a guerra do 

Paraguai; das cobranças de impostos e pela maneira que eram efetivadas essas cobranças; e 

finalmente a implementação do sistema métrico decimal ter sido colocado sem nenhum tipo 

de condição de material e preparação adequada para que entrasse em vigor.

A revolta do Quebra-Quilos foi uma das marcas registrada da passagem de mudança 

de sistema, na história das medidas ocorrida no Brasil. Mas, apesar dela o sistema métrico 

conseguiu permanecer até hoje na história da humanidade. No entanto, ainda hoje no Brasil 

podemos encontrar as medidas tradicionais que permaneceram após a “unificação” do sistema 

decimal. Tais medidas são guardadas por toda uma tradição herdada principalmente pelos 

portugueses, da época do império, que apesar de confuso e diversificada, correspondiam à 

carência dos problemas de medição daquele momento histórico. Como exemplos temos o 



comprimento52 que era medido em palmos, côvados, varas, braças e léguas; a área vista em 

jeiras e alqueires (mineiro e paulista)53; e o peso ou massa54 trabalhado com onças, quintais e 

libras. Determinadas medidas, ainda continuam prevalecendo, principalmente nas feiras 

populares brasileiras, com pedidos sendo feitos através de meia dúzia, uma quarta, um inteiro

e outros. 

Na França Revolucionária no final do século XVIII, os interesses, em especial de 

uma classe que emergia gradativamente na Europa, os Burgueses cuja necessidade de 

expansão do mercado (capitalismo), almejavam uma “linguagem” padronizada que pudesse 

“falar” em qualquer idioma e em qualquer lugar, fez surgir o metro. O sistema métrico 

continua sendo alvo de resistência de países como Estados Unidos, Mianmar e Libéria, e tão 

sutilmente em comunidades pequenas que perpetuam suas tradições, no  modo  específico  de  

medir e possuir seu próprio sistema de medida (metro padrão, o palmo e dois passos a braça), 

como é o caso dos agricultores pesquisados neste estudo, que nos forneceram os dados que 

serão analisados no próximo capítulo, a partir desses referenciais que acabamos de expor. 

Portanto, os estudos sobre as medidas efetivadas neste momento implicarão 

diretamente para entendermos por meio da análise determinados procedimentos tradicionais 

tratados pelos produtores de farinha, no seu processo de medição, recorrendo através dos 

estudos da história das medidas e das suas nuanças. Outro fator preponderante desses estudos 

está nas implicações conceituais da medida, que nos auxiliarão com base no entendimento das 

características implícitas no ato de medir desses produtores. 

52 O comprimento – mostraremos duas definições do metro na sua origem e conhecida atualmente. A primeira, medida esta 
estabelecida na França no final do século XVIII, que era definida como: “o metro - como um décimo de milionésimo da 
distância entre o Pólo Norte e o equador”. A segunda, a mais recente, equivale hoje cerca de 1/ 299792458 da distância 
percorrida pela luz no vácuo durante 1 segundo.
53 Ver em (OLIVEIRA, 1983, p. 63). 
54 “Massa: quilograma. O padrão é um cilindro de platina irradiada, depositado no Escritório Internacional de Pesos e 
Medidas, em Sèvres, na França” (AS DIMENSÕES..., 1989, p. 4). 



5 - ANÁLISE E A CONSIDERAÇÃO FINAL SOBRE O OLHAR DA 

ETNOMATEMÁTICA

Os Produtores de ticas e de matema

Neste momento do estudo nos deparamos com mais um passo importante e de 

difícil tarefa do trabalho, que seria descrever e analisar os saberes matemáticos relativos a 

tempo e medida construídos e praticados na produção de farinha de mandioca nas 

comunidades de Calçoene e da Serra do Navio no Estado do Amapá. Pretendemos nesta não 

apenas identificar os saberes matemáticos relativos à produção de farinha, mas, sim explorar 

as potencialidades das informações verificadas no capitulo da metodologia, contemplando o 

primeiro objetivo que é descrever todas as etapas do processo de produção da farinha de 

mandioca, com propósito também de levantar pontos a serem explorados em estudos 

posteriores em etnomatemática. 

Buscaremos neste capítulo relacionar algumas idéias matemáticas existentes na 

produção de farinha que fundamentam as atividades empíricas dos produtores de farinha à luz 

do referencial teórico da etnomatemática, complementados pelas abordagens teóricas das 

categorias de tempo e medida. 

Quando iniciamos a pesquisa com produtores de farinha, acreditávamos não 

encontrar o conhecimento matemático institucionalizado, como aprendemos no decorrer da 

nossa vida acadêmica, sendo utilizado por aqueles produtores. No decorrer da pesquisa, 

observamos que a matemática que ali se encontrava possuía uma espécie de codificação 

específica atrelada aos domínios culturais daquele grupo que ali praticava o fazer farinha.  



Percebemos que a matemática informal55 que está presente naquela cultura consegue resolver 

os problemas do cotidiano desses produtores, muitas das vezes independente daquela 

matemática acadêmica que a maioria deles havia aprendido em sala de aula e que não 

correspondia com a sua real necessidade, em especial na produção de farinha. 

Os conhecimentos matemáticos que identificamos na tradição da produção de 

farinha não se apresentam de forma compartimentalizada como aquele que aprendemos, na 

maioria das vezes, na vida acadêmica. Como explica D’Ambrosio (1993a) para fazermos uma 

pesquisa em Etnomatemática é necessário procurar desatrelar-se do padrão eurocêntrico. 

D’Ambrosio (1993, pág. 9) também afirma que devemos “procurar entender, dentro do 

próprio contexto cultural do indivíduo, seus processos de pensamento e seus modos de 

explicar, de entender e de se desempenhar na sua realidade”. Esta é a grande proposta deste 

trabalho, que busca a manifestação matemática inserida nos saberes de um grupo cultural, 

especialmente sobre perspectiva de tempo e medida.  

Verificamos nos estudos dos produtores de farinha, que eles manejavam a 

matemática no seu sentido amplo e peculiar no que se refere aos aspectos de medir, contar, 

operar, explicar, classificar, ordenar, inferir, avaliar, modelar, diferenciar e etc. Admitidas e 

identificadas essas técnicas ou habilidades utilizadas na ação sobre uma situação ou resolução 

de problemas do cotidiano e nas práticas dos produtores de farinha, pudemos observá-las 

como as ticas de matema56 do grupo. Analisando as idéias matemáticas57 nas atividades 

exercidas pelos produtores de farinha, destacamos as que se fizeram presentes sobre a leitura 

da Etnomatemática, relacionadas com as categorias previstas pela pesquisa, como veremos 

logo a seguir. 

55 Matemática Informal – É a Matemática que passaremos a denominar quando referido as utilizadas pelos agricultores, para 
fazer diferença da Matemática Acadêmica aprendida no contexto escolar. 
56 “a arte ou técnica de explicar, de conhecer, de entender o mundo que os cerca” (D’AMBROSIO, 1993b, pág. 6). 
57 Para D’Ambrosio (2001, pág. 30) “As idéias matemáticas, particularmente comparar, classificar, quantificar, medir, 
explicar, generalizar, inferir e, de algum modo, avaliar são formas de pensar, presentes em toda a espécie humana”.



5.1   -   A análise sobre olhar da etnomatemática 

5.1.1   –   Medida 

Ao realizarmos este trabalho de campo, havíamos presumido encontrar uma 

quantidade considerável de medidas singulares que poderiam emergir da produção de farinha, 

por se tratar de um sistema de produção que requeria dos sujeitos envolvidos uma disposição 

natural no articular com sistemas de medidas em todas suas atividades, inserida desde o 

processo do plantar a mandioca, do preparar a farinha e do comercializar o produto final. A 

situação exigia desses mesmos atores, contatos quase que constantes com medidas lineares, de 

superfícies e volumétricas, muitas das vezes, em momentos bem distintos e únicos para a 

atividade que estava sendo desenvolvida, contribuindo desta forma numa suposta 

possibilidade de geração de estratégias, procedimentos e materiais (no ciclo de (re) inventar, 

testar e utilizar) de medidas exclusivas e diferenciadas para as atividades de produção da 

farinha, que ao mesmo tempo estariam conectadas com as antigas medidas tradicionais que 

teriam e “continuariam” sendo socializadas culturalmente. 

Outro aspecto que nos levou acreditar no possível encontro com medidas 

peculiares na produção de farinha, baseou-se nos estudos sobre medidas, que apontavam para 

enormes chances de encontrar em culturas tradicionais, traços significativos de medidas 

oriundas da própria cultura estudada, que geralmente se mantém ainda viva no leito da 

tradição dos seus antigos costumes. Presumindo tais fatores especulados, encontramos nesta 

pesquisa aspectos de medidas muito interessantes e próprios do sistema de produção de 

farinha, como veremos logo seguir.



a) Sistema de Produção 

1) Medidas lineares – palmo, passos e o “metro padrão” 

Palmo ou Chaves

O tamanho ideal da estaca e da profundidade da cova – Como foi retratado no capítulo da 

metodologia, observamos que a utilização da estaca do tronco do arbusto da mandioca 

tornava-se essencial como “semente” da plantação e como parâmetro na profundidade da cova 

onde ela era plantada. Portanto, a medida de referência da estaca era obtida geralmente pelo 

tamanho de um palmo ou de uma “chave” do agricultor que estava plantando, neste caso em 

particular do estudo tínhamos o palmo da dona Rosa (com mais ou menos 19cm) e o palmo do 

seu Mizael (com mais ou menos 25cm), que foram à referência para o momento da pesquisa. 

Dois Passos 

Passo: a distância ideal – No processo de plantio na mata, destacamos uma outra medida 

peculiar dos produtores de farinha, a distância que compreendia de uma cova a outra, que 

eles identificavam como de fundamental importância para sua plantação, como explica 

dona Rosa nos seus dizeres, que essa medida servia “para a planta não ficar perto uma da 

outra [...] assim uma ocupa o espaço da outra, a mandioca fica menor. Ajuda na hora que 

vamos colher[...] o mato cresce ao redor dela, ficando ruim na hora de colher”. Esta tal 

medida, subtendida por dona Rosa equivale a dois passos – que seria dado como a 

distância ideal entre as covas – nos quais, a referência continua sendo os próprios 



agricultores. Neste contexto de plantação na mata destacamos a medida da dona Rosa (mais 

ou menos 129 cm) e a do Seu Mizael (mais ou menos 173 cm). 

Constatamos nesta pesquisa que existem diferentes formas de medidas lineares no 

contexto da produção de farinha, como o palmo, os dois passos e o “metro padrão” (veremos 

a seguir), oriundas do próprio homem na figura do produtor de farinha, ou seja, o corpo como 

unidade de comprimento, sua principal fonte inspiradora de comparação – forma básica de 

avaliar grandezas. Neste intuito de comparar, D’Ambrosio (2001, p.33) afirma que “avaliar e 

comparar dimensões é uma das manifestações mais elementares do pensamento matemático”, 

pontos esses colocados pelo autor, essenciais para nos referirmos aos conceitos de medida, 

descritos no quarto capítulo.

A utilização do corpo como medida usada por estes produtores, nos leva também 

a penetrar no aspecto da história da medida sobre o “antiqüíssimo costume humano de buscar 

em si mesmo os padrões para cotejar grandezas” (AS DIMENSÕES..., 1989, p. 1), e como 

explica Alder (2002, p.158), as “[...] medidas antropométricas da terra e outras mercadorias 

eram o resultado de séculos de negociações prolongadas entre artesãos, camponeses, 

comerciantes e senhores”, este autor se refere ao período antes de vigorar o sistema métrico 

na França. Tais afirmações nos remetem para uma reflexão histórica que as medidas 

primeiras, tinham em sua origem um significado antropométrico que partiam dos interesses e 

das carências humanas.

“Metro Padrão” 

No decorrer da pesquisa na Serra do Navio, fomos percebendo que as medidas 

utilizadas até aquele momento estavam no próprio corpo do agricultor, isto é, não havia 

aparecido até aquele instante um instrumento ou bitolas, além do próprio corpo do 



trabalhador, que pudesse intermediar as relações de medidas e que fossem comumente 

utilizadas por aqueles produtores. Foi então, quando surgiu a idéia de indagarmos sobre 

algumas questões referente à medida, para aqueles produtores. Primeiramente quem construiu 

aquela casa de farinha? Se a resposta fosse considerada favorável, como aconteceu, 

partiríamos logo para outra questão seguinte: quais foram às medidas utilizadas para 

realização de tal feito? Nesta segunda pergunta, obtivemos como resposta principal o “metro 

padrão”, que segundo a informação de seu Mizael, ele “toma a tala, e mede do pé até a altura 

do umbigo, acrescentando mais quatro dedos unidos, isso é o metro padrão”. Geralmente, 

eles constroem suas bitolas, com materiais advindos e colhidos da própria região como tala de 

tarumã (verbenácea), também conhecida como Maria Preta ou Maria Pretinha, ou então, da 

tala do açaizeiro (palmácea). 

O “metro padrão” surpreende aparentando em primeira instância, pois é uma 

medida específica daquela localidade58, porém esta medida responde não só o problema da 

construção da casa de farinha como também utiliza a “medida padrão” nas atividades de 

medir esteios, fazer viveiros, fazer cercados e outros tipos de necessidades dos agricultores 

com problemas de medidas que exija este instrumento de comparação. 

Os produtores que trabalham com o “metro padrão” enfrentaram o seguinte 

problema: constatamos, juntamente com eles duas medidas distintas, verificadas na pesquisa 

de campo, para o “metro padrão” de dois agricultores com tamanhos diferentes, como 

ilustram as fotos abaixo: 

58 No decorrer da construção do trabalho constatamos a utilização do “metro padrão”, apenas no Município da Serra do 
Navio.



Metro Padrão de Rubens (98 cm) Fig. 8 Metro Padrão de Maziel (112 cm) Fig. 7. 

Depois da comparação das duas medidas e a verificação das alturas distintas das 

bitolas, os produtores refletiram da existência da correspondência entre as suas alturas e o 

“metro padrão”. Deste modo, as respostas imediatas dos produtores, sobre esta eminente

possibilidade de diferença de “metro padrão” entre cada indivíduo, veio sintetizada na nos 

dizeres de Maziel que “essa era a sua medida padrão”. A este tipo de resposta dada por 

Maziel, mostrou que talvez até aquele momento não interessava muito, as inúmeras medidas

de “metro padrão” que poderiam ser obtidas pelas diferenças individuais, importando apenas 

que sua padronização pessoal do “metro padrão” atendia plenamente as suas necessidades 

através das resoluções dos problemas que foram impostos até aquele momento para ele. É 

importante salientar como exemplo, que seu Mizael nos descreveu, que ele foi o principal 

construtor, com o seu “metro padrão”, da casa de farinha do Retiro São Francisco. 

Uma outra dificuldade detectada por nós em relação ao metro-padrão configurado 



no contexto, que adentraria automaticamente num outro questionamento foi a seguinte: Qual 

medida prevaleceria na discussão de dois ou mais “metro-padrão”, isto é, de dois ou mais 

produtores inseridos numa mesma atividade, que necessitaria desta medida, quando fossem 

estabelecer como uma única medida valida? A resposta veio com a explicação dada por seu 

Mizael “a gente ia escolher uma, pra resolver o problema”. A resposta aparentemente 

simples de Mizael permitiu refletirmos sobre o contexto histórico da evolução da 

padronização das medidas, que se desenvolveu incentivado em especial pelo fator econômico. 

O próprio Metro criado na França, também sofreu atribulações nas primeiras tentativas de 

implementação neste próprio país como em outros. No Brasil, por exemplo, temos a revolta 

do “Quebra-Quilos”, Knijnik (2000, p. 25) argumenta “quando da implantação do sistema 

métrico francês no país, evidenciavam a rebeldia dos grupos colonizados e algumas de suas 

formas de resistência”. Atualmente o metro francês, ainda continua sofrendo indisposições de 

alguns países, cidades e locais específicos, como exemplo a resistência dos produtores de 

farinha em aceitar “naturalmente” o uso exclusivo deste metro. Podíamos especular sobre esta 

prática da utilização de medidas peculiares desses produtores, numa reação “silenciosa” de 

subversão da medida oficial, num propósito de resistência no aspecto do significado da 

prática, como explica Grossberg, apud Knijnik (2000, p. 25)

“o lugar de luta para definir como a vida é vivida e experienciada, uma luta 
que se realiza nas formas discursivas disponíveis para nós. As práticas 
culturais articulam os significados de práticas e eventos sociais; elas definem 
os modos que nós damos sentido a eles, como os mesmos são experenciados 
e vividos” 

Portanto, sob a ótica da nossa avaliação, não importa naquelas práticas o padrão 

metro, válido como sistema oficial de unidade de medidas vigentes no Brasil, que comumente 

são difundidas e ensinadas nas escolas, que às vezes é (in) conscientemente trabalhado como 



“único” e principal modelo existente para os alunos (os próprios produtores). Este mesmo 

metro Oficial, no momento de atuar como um modelo ideal nas resoluções de determinados 

problemas ligado à medição dos produtores de farinha, acaba sendo confrontado e substituído 

por lutas de significados com outras medidas específicas adaptadas, criadas e padronizadas 

pelo próprio grupo marcado por suas tradições como o palmo, os dois passos e o “metro 

padrão”. Estas medidas tradicionais passam a ser atribuído como as medidas ideais para 

determinadas atividades e peculiares como medir estacas, distanciar covas e construções

diversas respectivamente. Portanto, essas medidas passam a permear o contexto social e 

cultural do grupo desses trabalhadores por atender satisfatoriamente suas necessidades básicas 

e imediatas e essencialmente construídas com significado histórico. A partir deste contexto 

poderíamos gerar a possibilidade da construção de pontes, como comenta Knijnik (2000, p. 

25) “entre a História (da Matemática) e a perspectiva da Etnomatemática” e assim, o presente 

e o passado podem ser compreendidos como cultura. 

2) As medidas de superfícies – cubação 

Quando pesquisamos o plantio no Assentamento Carnot, verificamos a diferença 

de tratamento que foi dado nesta plantação em relação ao outro tipo praticado na Serra do 

Navio, pois, diferenciavam essencialmente na colheita, no Assentamento Carnot – 

comercialização da farinha e no Retiro São Francisco – consumo da farinha. Este relevante 

fato refletia em inúmeros fatores ligados à produção da farinha dos quais destacaremos, neste 

momento, o sistema de medida de superfície de Carnot, isto é, a cubação de terra.

A cubação, conceituada no terceiro capítulo, exige deste produtor de farinha uns 

certos domínios do saber matemáticos, exemplos, são os cálculos estimativos das áreas 

agrícolas plantadas no Assentamento Carnot. Este método de calcular área acaba estando à 



margem do conceito e forma de calcular área dos procedimentos da Geometria Euclidiana, 

comumente ensinada nas escolas. Porém, este processo não se torna privilégio apenas da 

comunidade do Carnot, pois advém desde do Egito antigo, e é também muito comum ser 

encontrado nos países da América do Sul, como em cidades do Chile e em comunidades 

agrícolas no Brasil, por exemplo, aplicação dos Sem Terras no Estado do Rio Grande do Sul59

e no Estado do Amapá. Aqui no Brasil a cubação foi introduzida desde os tempos da Colônia, 

através dos portugueses. Esta tradição se mantém até hoje, com variações particulares de cada 

região que se aplica a cubação, como explica Cruz (2001, pág. 17), ela se consolida “por um 

sistema de transmissão cultural próprio, que comporta competências diferenciadas de 

apropriação por parte de quem conhece e usa”. Com esta afirmação registrada pela autora 

poderíamos especular que cubação do Assentamento Carnot se enquadra neste mesmo 

processo da dinâmica cultural presente no sistema de cubação, pois esses agricultores 

trabalham com medidas diferenciadas e apropriadas a esse sistema e aos seus próprios 

sistemas de medidas, que de acordo com Knijnik (2000, p. 25) “o uso de medidas de 

superfície específicas, expressas a partir de unidades também específicas cujos significados 

são culturalmente construídos” carregam fortes traços culturais, tradicionais, de histórias 

particulares e de linguagens que são peculiares ao grupo dos produtores estudados. Tudo isso, 

indica a necessidade para se que efetivem estudos no âmbito da etnomatemática.  

De acordo com as palavras de seu João, o trabalho com a “cubação da terra, serve 

para se ter um levantamento e um aproveitamento melhor da terra onde vai trabalhar”. No 

caso do Assentamento Carnot, o trabalho com a cubação estava direcionado principalmente 

para avaliação do terreno para o plantio da mandioca, cuja meta principal desses agricultores 

estaria em fazer estimativas matemáticas de produtividade, na relação de investimentos no 

terreno versus produto final (lucro com a venda da farinha). Para este tipo de procedimento, 

59 Ver Knijnik (1996). 



seria importante e necessária uma análise geométrica no espaço da plantação, para isso o 

cálculo da área do terreno permitiria para este agricultor uma boa avaliação da relação de 

produtividade que ele almejaria. 

No entanto, geralmente os terrenos em que esses agricultores trabalham, não se 

apresentam nos mesmos moldes dos terrenos, de forma perfeita e regular, encontrados nos 

exemplos da geometria euclidiana que são ensinados em sala de aula. Este e outros fatores 

que levam muitos agricultores a desacretidar na matemática de sala de aula, por esta não 

responder de imediato tais problemas de sua realidade. Efetivamente, este tipo de situação 

contribui como um sério fator de abandono da escola, como comenta Seu João “eu gosto 

muito de matemática, mas não tenho vontade de ir para escola, o que os professores de 

matemática ensina a gente, a gente não utiliza nada”. A voz de insatisfação deste agricultor 

acaba muitas das vezes, sendo o reflexo de uma matemática de sala de aula que não busca o 

relacionamento com os problemas matemáticos emergidos dentro de um determinado 

contexto e da matemática informal construída por esses sujeitos. Forquin (1993) comenta a 

necessidade da educação como substância cultural Damasceno (1998) observa a educação 

como proposta de ação, ambas as propostas nos leva a pensar no programa da 

etnomatemática, com D’ Ambrosio (2001) e Ferreira ([1993 ?]) propõe, ou seja aquela, que 

objetiva o ensino da matemática contextualizado, com histórias e significados. 

Como explica seu João “[...] aplica a técnica de cubação quando o terreno está 

de forma irregular e coloca ele de forma igual, e aí se torna um quadrado”, ou seja, a 

cubação possibilita resolver o problema das dimensões irregulares dos lados de um terreno, 

isto é, aparentemente transforma um polígono convexo qualquer em um retângulo, facilitando 

assim, encontrar o valor da área do terreno (expresso em números de covas), atendendo 

diretamente as necessidades dos produtores para as estimativas da sua produção. Como o 

exemplo, iremos conferir no modelo mostrado por seu João, a seguir: 



“Se temos um terreno com tamanho de cada lado de 150 braças, 235 braças, 175 braças e 

250 braças, todo irregular”. Ilustrado na figura abaixo: 

250

150
175

235

“[...] primeiro. Soma 235 + 250, e depois se divide por dois, fica com as duas partes iguais”.

Neste primeiro, o agricultor acha a média aritmética dos lados opostos da figura indicada, ou 

seja, somam-se os lados opostos e divide o resultado por dois, então, se obtém o resultado da 

medida que seria hipoteticamente igual aos dois lados. Logo, referindo os valores do exemplo

dado acima, ficaríamos com seguinte resultado: 

235 + 250 = 485/2 = 242,5 braças. (1); 

“[...] depois, soma de novo 175 + 150 e divide por dois”. Utilizando o mesmo procedimento

proposto anteriormente, o agricultor obtém o resultado do outros dois lados opostos. Assim,

ele tem:

175+ 150 =325/2= 162,5 braças (2); 

[...] “aí, pegamos esses dois resultados e multiplicamos, tendo 242 x 162 = 39204”. Neste 

caso, o agricultor procede em pegar os resultados das duas médias aritméticas dos lados da 

figura e multiplica as duas, isto é, o resultado (1) multiplicado com o resultado (2). 



242 x 162 = 39204 braças ao quadrado 

“[...] agora pegamos este número e, dividimos por 625 que é resultado para cada pé de 

planta, ou seja, cada cova, onde se planta, milho, mandioca ou que se queira plantar”. Neste 

momento, o agricultor apanha o resultado da multiplicação, no caso (1) com (2), e divide pelo 

número 625 (braças ao quadrado) 

“ 39204   625 

   3750 62,7

  1704 

1250

 - 454 – ”

“[...] o resultado chega redondando com 63[...], que depois multiplicamos por mil, aí temos o 

número de covas para plantar”. O agricultor pega o resultado da divisão e multiplica por mil.

63 x 1000 = 63000 covas

Com este resultado o agricultor chega ao seu produto final que seria 63.000 covas, 

ou seja, 63.000 locais que poderiam ser plantados em mudas de mandioca. E este tipo de 

resultado torna-se de grande importância para a própria geometria, como comenta Dal Pian 

apud Cruz (2001, p. 64): 

Resultados de estudos empíricos sugeriram uma interpretação para mil covas
relacionada ao trabalho produtivo gasto/investido em cultivar a terra para 
plantar para subsistência. Trazendo para a geometria da cubação, esta 
perspectiva nos leva a olhar para a área obtida pelo procedimento da cubação
como uma entidade fundamental da qual a própria geometria seria derivada. 



Pela argumentação de Dal Pian, o procedimento estabelecido por Seu João, no exemplo citado 

da cubação, comprovou a validade fundamental dos seus resultados empíricos numa relação 

do trabalho de produção gasto/investido sobre a perspectiva de mil covas na estimativa do 

valor da área encontrada no terreno. Tanto que tal modelo de cubação utilizado por Seu João é 

um particular da aplicação da cubação enquanto método generalizado, Cruz (2001), como 

constataremos logo abaixo: 

Modelo de Seu João: (a+c) x (b+d) x 1000 / 625 ou (a+c) x (b+d) x 1,6; consideramos neste 

caso a, b, c e d as dimensões das medidas lineares da figura de um terreno qualquer, 

representado por um quadrilátero com os quatro lados dispostos consecutivamente.  

Modelo generalizado da área na geometria de cubação: (a+c) x (b+d) x 4/10; onde a, c e b, d 

são as medidas dos lados opostos expressas em braças (br). 

Em função do modelo de seu João, ser uma variação60 do modelo generalizado de 

cubação, ambos os procedimentos pertencem ao mesmo princípio matemático na perspectiva 

de se estimar a área de qualquer figura ou forma, como ressalta Cruz (2001, p.64) e: 

ter um número de mil covas associado a ela. A unidade mil covas [...] 
corresponde, aproximadamente, no sistema métrico, a um terço do hectare(1 
há = 10000m²) e é equivalente a uma quadra de 625 braças quadradas (1 br 
= 2,2 m). Com isto, tomando-se a quadra (acima referia) como uma unidade 
de área, a área total (de um terreno, por exemplo) pode ser dada em mil 
covas.

Esta proposição mostrada por Cruz (2001), respalda também o modelo de cubação utilizado 

por seu João, pois ele se prevalece das habilidades com os cálculos aritméticos para verificar 

as medidas do terreno. Na própria história da matemática, como coloca Fossa (2001, p.108) 

que “problemas geométricos foram resolvidos por métodos aritméticos e algébricos”, isto é, 

60 Demonstração, ver Cruz (2001). 



em algumas civilizações como as egípcias e babilônicas a geometria se submetia a álgebra e a 

aritmética. 

O objetivo fundamental da cubação está na geração do número de mil covas, que é 

justamente o ponto central para poder se associar com qualquer outro tipo de terreno ou 

porção de terra, apresentado em qualquer contexto geográfico específico limitado por 

igarapés, rios, depressões etc, muito comum na região do Assentamento Carnot, mas tendo 

como seus pontos limitantes, os lados opostos norte e sul, leste e oeste.  

Depois das discussões sobre a Cubação mostraremos a seguir algumas relações de 

medidas agrárias conhecidas e utilizadas pelos produtores do Assentamento Carnot, que 

também permeiam outras atividades desses produtores: 

Um hectare aproximadamente 3,5 a 3,94 tarefas; 

Uma braça aproximadamente 2 metros;

 Um mil covas equivale 625 br²; 

Uma tarefa aproximadamente 625 covas;

Uma tarefa aproximadamente 25 braça; 

-Uma braça aproximadamente 2 metros. 

3) As medidas volumétricas 

Quantificando a farinha 

Durante todo o processo da fabricação da farinha, observamos relações de 

quantidades e cálculos matemáticos aplicados em diversas etapas de cada atividade, sendo 

produzidas e trabalhadas pelos agricultores numa perspectiva de procurar estimativas e/ou até 

valores exatos dos produtos e subprodutos os quais estavam manuseando. É importante 



salientar que alguns modelos de operações matemáticas apresentadas são efetivados com 

dados empíricos aproximados pela experiência desses trabalhadores em fazer farinha, como 

veremos a seguir, algumas relações de medidas dos produtores de farinha: 

As medidas de produção 

a) Cada lata61 de farinha possui aproximadamente vinte e um litros de farinha; 

b) Cada chapa retangular (forno) com massa equivale uma lata de farinha e mais seis  

Litros;

c) Duas latas de massa depois de torrada obtêm-se mais ou menos uma lata de farinha; 

d) Duas latas e meia de massa equivalem uma chapa retangular; 

e) Quatro sacos62 de mandioca equivalem um saco de farinha; 

f) Uma saca de farinha possui aproximadamente três latas de farinha; 

g) Duas sacas de mandioca equivalem meia lata de massa de tapioca; 

h) Uma saca de mandioca rende numa faixa de vinte a trinta quilos de massa; 

i) Uma fornada de farinha rende aproximadamente cinqüenta litros de farinha; 

j) Três sacas de mandioca retiram-se mais da metade de massa; 

k) Um cocho de massa rende aproximadamente quatro sacos de vinte quilos de farinha; 

l) Cinco sacas de mandioca rendem aproximadamente sessenta quilos de farinha; 

m) Três sacas de farinha rendem aproximadamente nove latas de farinha; 

n) Um hectare rende aproximadamente três sacos de farinha; 

o) Um saca de mandioca rende aproximadamente cinqüenta litros de farinha; 

Essas relações de medidas se apresentam nas diferentes etapas da produção da 

farinha. Discutimos que os produtores de farinha articulavam e dimensionavam as relações de 

medidas de acordo com as suas próprias estimativas matemáticas, com sistemas comparativos 

61 A lata referida é de manteiga de 20 kg 
62 A referência da pesagem do saco é de 50kg



aparentemente sem razão aos olhos da matemática acadêmica, no entanto, cumpre frisar 

conforme advertência de D’Ambrosio (2000, p.249) que “conhecer e comparar medidas como 

as que se dão nas feiras [...] Tudo isso representa medidas usuais, praticadas e comuns no dia 

a dia do povo, e que respondem a uma estrutura matemática rigorosa, entendido um rigor 

adequado para aquelas práticas”, não deixando de ser diferente com a perspectiva de medidas 

matemáticas desses produtores. 

A preocupação desses produtores, com os sistemas de relação de medidas de 

produção que eles possuíam, voltava-se para o interesse de previsão do produto final. Muitas 

das vezes, as estimativas eram puramente pessoais, como que apresenta seu Mizael “Com

duas sacas de sarrapilheira de cinqüenta quilos com mandioca, rende quase: dezesseis a 

dezessete quilos de farinha, dezesseis litros de tucupi, meio quilo de carimã, um quilo e meio 

de crueira e dois quilo de goma”. Cálculos como esse apresentado por seu Mizael, se 

tornavam extremamente importantes para o produtor no seu processo de inferência que 

acabava adquirindo a partir das inúmeras produções de farinha que participava e ainda, para o 

restante do grupo ele contribuía como referência comparativa para os demais produtores, ou 

seja, mais uma referência para o grupo. 

No geral, se montássemos relações com as estimativas apresentadas, muitas delas 

não estariam concebidas como resultados satisfatórios se fossem feitas sobre a análise da 

matemática acadêmica Mas, como posição para esta inquietação, parafraseamos D’Ambrosio 

(2001), pois, se olharmos no sentido puramente matemático no envolvimento das relações de 

medidas estaríamos contribuindo para privilegio, mais uma vez, do “raciocínio quantitativo” e 

deixaríamos de considerar a dimensão histórica configurada de significados nesta tradição, 

constituído na presença dos artifícios de medir desses agricultores, seja a seu modelo, e 

importantes no propósito do repasse do conhecimento a algumas gerações. O interessante, 

numa avaliação, é que essas medidas conseguiam atingir seus objetivos, no propósito de 



resolução dos problemas desses agricultores imbricados pelo contexto da sua realidade. Neste 

intuito exposto, a etnomatemática configura no privilégio do “raciocínio qualitativo” no lidar 

com a matemática deste trabalhador do campo. 

Sistema de comercialização 

No Retiro São Francisco a produção se dirigia para subsistência, apesar de 

particularidades exigissem uma reduzida comercialização de produtos retirados da mandioca, 

como retrata seu Mizael “por aqui pela vila (Serra do Navio), um quilo de farinha custa até 

cinqüenta centavos. Um litro de tucupi custa mais, um real. Só que o tucupi a gente vende 

mais por encomenda”. A farinha servia também, para trocas de outros produtos alimentícios. 

No Assentamento Carnot, o principal propósito da produção de farinha estava 

diretamente ligado à comercialização da farinha, tanto que ela era considerada moeda de 

troca, servindo de pagamento no aluguel da casa de farinha, como comenta seu Antônio “eu

preciso pagar dez por cento de aluguel da casa da mandioca em cima do que eu produzo de 

farinha. Se eu consigo fazer cinqüenta quilos de farinha, tenho que pagar para Seu Z.B. cinco 

quilos”. A partir dos comentários de seu Antônio, indagamos aos produtores, como eles 

conseguiam resolver o problema de pagamento do aluguel da casa de farinha? A resposta veio 

pelas palavras de seu Lino que:

primeiro pega os cinqüenta quilos de farinha, soma com mais cinqüenta, se 
chega a cem quilos, e depois a gente sabe que sempre vai dar dez quilos de 
pagamento. Como se sabe que cinqüenta é a metade de cem, a gente divide 
os dez quilos por dois, temos que pagar cinco quilo de farinha para Seu Z. B 

A partir da explicação de seu Lino, preparamos o seguinte modelo matemático, 

para efeito didático, representado a seguir: 



Modelo dos produtores para pagamento da casa de farinha 

Tomamos: 

1º - Valor da produção de farinha x kg;

2° - Valor somado com x para se obter 100kg  y kg;

3°- Parâmetro estabelecido pelos agricultores 10% de 100kg =10kg; 

4º - Resultado obrigatório estabelecido pelos agricultores (x + y = 100); 

5º - Divisão do 1° e 2º por 10 (divisão implícita pelo trabalhador)  (x/10   e  y/10);

6° - Soma das divisões anteriores para confirmar com 10kg  x/10 + y/10=10kg; 

7º - Valor do pagamento do aluguel da casa de farinha  x/10kg.

Observamos que esses trabalhadores montaram um artifício matemático para a 

resolução do problema sobre cálculos de porcentagem, comumente ensinado nas escolas por 

outros métodos formais. No entanto, os agricultores recorreram há outros tipos de estratégias, 

diferenciados daquela que se utiliza na matemática escolar, em geral por via da regra de três.

Este tipo de situação permite que possamos especular sobre possíveis diálogos entre os 

saberes matemáticos dos produtores de farinha com a matemática ensinada em sala de aula, 

conforme a argumentação de Ferreira (1997, p. 16) “que a etnomatemática é um novo método 

de se ensinar matemática”, ou seja, relacionar a matemática com o conhecimento etno, e 

também de acordo com a perspectiva de Knijnik (1996) que argumenta a necessidade de um 

trabalho pedagógico com grupos sociais identificáveis, no sentido que estes mesmos grupos 

interpretem e identifiquem seu conhecimento matemático e adquiram também o 

conhecimento da matemática acadêmica, para que depois sejam estabelecidas comparações 

entre ambas. Finalizando a idéia com D’Ambrosio (2000, p. 249) “recuperar e incorporar isso 

à nossa ação pedagógica é um dos principais objetivos do Programa Etnomatemática” 

No Assentamento Carnot a farinha acaba se tornando não só a moeda para 



pagamento do aluguel da casa de farinha, como moeda de troca de produtos de primeira 

necessidade como feijão, arroz, óleo etc. Mas, o intuito maior, prevalece na comercialização 

da farinha para outras localidades, como explica seu Lino: 

Em Macapá eles pagam melhor, se a gente for vender oitenta litros de 
farinha, em Macapá, eles pagam quarenta reais e nas outras cidades aqui por 
perto, eles pagam pouco, a gente vende até vinte e um reais, dependendo do 
local, e da época. [...] O litro da farinha que a gente vende, em Macapá, custa 
cinqüenta centavos, eles vendem oitenta (centavos) até um real [...] e nas 
outras cidades perto daqui, eles vendem de vinte e três centavos até vinte 
sete (centavos). [...] a gente só vende litro”.   
Terminando a venda, a gente ainda tem que pagar o arrancador da mandioca, 
o dono do animal pra carregar as mandiocas até a estrada, o carro pra trazer a 
mandioca até aqui, na casa da mandioca (casa de farinha); as vezes as 
raspadeiras (pagamos também com farinha); O aluguel da casa da mandioca 
(já vimos). 

Nas palavras de seu Lino, a produção de farinha destinada à comercialização utiliza outros 

tipos de saberes matemáticos essenciais para este tipo de atividades especificas, como vimos 

na manipulação de cálculos matemáticos voltados para venda da farinha, pagamentos de 

trabalhadores terceirizados e a verificação dos lucros obtidos na produção. No entanto, o litro

foi a principal medida escolhida e socializada pelos produtores e vendedores de farinha, 

expressando um pacto para possibilitar a comercialização da mesma. A importância do litro

para o comércio local nos mostra que esta medida talvez tenha servido de base para o 

entendimento comum no encontro de uma única medida, ou seja, ficou estabelecido o 

“equilíbrio social” (ALDER, p. 158) resultado do processo de relações sociais nas localidades 

de comercialização de farinha. 

5.1.2   -   Tempo 

a) Tempo de plantar e colher 



O plantar e o colher são atividades essenciais na obtenção da matéria prima da 

cultura da farinha, que é a raiz da mandioca. Existem nuanças importantes para que se tenha 

uma boa plantação e uma boa colheita. A principal delas, talvez seja perceber o tempo, o 

tempo de plantar, o tempo de amadurecer e o tempo de colher. Uma necessidade universal 

essencial para quem depende diretamente deste fator para a sobrevivência é possuir o domínio 

sobre o tempo e isto passou a ser uns dos dilemas do homem, principalmente, para quem 

trabalha na agricultura. Não fugindo desta regra, os camponeses produtores de mandioca 

articulam também de maneira bem peculiar o tempo como relata dona Rosa “[...] em janeiro o 

período é só pra plantar os legumes que é o feijão, o arroz, o milho o período agora é de 

inverno do janeiro pra fevereiro este período, da maniva é novembro pra setembro agora nos 

plantemos, agora em dezembro”.

A partir do relato de dona Rosa percebemos a escolha do mês de janeiro e 

fevereiro, como o mês essencial para o período de plantação de legumes, e setembro a 

novembro chegando a dezembro o período ideal para a plantação da mandioca. A escolha dos 

agricultores desta localidade, representado por dona Rosa, pelo mês de janeiro para o plantio 

dos legumes, “obedece” a um sistema de adequação climática (período de muita ou pouca 

chuva) oriundo da particularidade da localização geográfica, dos espaços de terra situados na 

zona equatorial do globo terrestre. O tempo climático da zona equatorial “subverte” os 

sistemas institucionais de verificação do tempo climático montado pelo homem (em especial 

da região setentrional do globo terrestre) no decorrer da sua história, que seriam as estações 

definidas anualmente conhecidas como primavera, verão, outono e inverno. Para efeito de 

plantação, o melhor período para quem mora em terras que obedecem aos ciclos sazonais 

(setentrional), seria a primavera (a partir de 22 de março).  

Portanto, poderíamos nesta situação colocada por dona Rosa considerar a posição 

do mês de janeiro como relativo, possuindo outro tipo de concepção, deixando naquele 



momento de ser universal, como por exemplo, vinte dois de dezembro início do verão (no 

Hemisfério Sul). Percebe-se então, a diferença da mensuração do tempo como fenômeno 

físico das análises de representação do tempo desses atores sociais, como já reportado por 

Elias (1998) e outros. Pois, os trabalhadores na localidade vinculam diretamente o mês de 

janeiro com o período chuvoso da região, considerado para eles o período mais apropriado 

para o plantio de legumes, já que o plantio depende necessariamente mais da chuva como 

fenômeno físico, do que o próprio mês exato de janeiro, um convenção social. Então, a 

incerteza movida por inúmeras possibilidades de ocorrência de chuva ou não nesta região no 

mês janeiro, em decorrência da situação meteorológica, do desmatamento e outros, permite-

nos aferirmos que este mês se torna apenas a referência para plantação, podendo também 

ocorrer no mês (es) que antecede ou no mês (es) precede janeiro.  

Pitirim Sorokin e Robert K. Merton (Sorokin e Merton apud Sztompka 1998, pág 

615), explicam que “os sistemas temporais variam com a estrutura social”, ou seja, a 

referência para se estabelecer uma ordem sobre o tempo é dado pela seleção dos eventos 

socialmente significativos, e tal significado depende dos diversos modos de vida e dos 

problemas principais em distintas comunidades e sociedades. Como exemplo, para as 

comunidades agrícolas, tais significados estariam atrelados a épocas da colheita, das chuvas, 

das enchentes etc. Nas comunidades de pescadores essa relação estaria estabelecida com as 

épocas das marés, das enchentes e outros.  

A relação do período de chuva com período de plantação mantido pelos 

agricultores se enquadram num sistema agrícola estabelecido tradicionalmente pelos 

produtores do Município da Serra do Navio e Calçoene. Logo, o tempo nesta tradição adentra 

nas argumentações de Sztompka (1998) que quando tratamos das origens sociais do tempo, 

tratamos de um determinado relativismo sobre concepção do tempo, intrínseco e provido de 

cada sociedade, logo, Sztompka considera o tempo cultural e historicamente relativo.  



Na história, por exemplo, D’Ambrosio (2001, pág.21) argumenta que: 

As populações aumentam e surge a necessidade de instrumentos intelectuais 
para o planejamento do plantio, da colheita e do armazenamento. Faz-se 
necessário saber onde [espaço] e quando [tempo] plantar, colher e 
armazenar. 
[...] Os calendários sintetizam o conhecimento e o comportamento 
necessários para o sucesso das etapas de plantio, colheita e armazenamento. 
[...] A construção de calendários, isto é, a contagem e registro do tempo, é 
um excelente exemplo de etnomatemática. 

O sentido histórico mostrado por D’Ambrosio, sobre o princípio do domínio 

humano na construção do calendário em função da colheita, se assemelha em determinados 

aspectos e possui os mesmos princípios aferidos pelos produtores de farinha, pelos elementos 

aproximadores aos atributos constitutivos de ordem, motivadores de mensurar o tempo, no 

caso dos produtores, a relação tempo com período de chuva. 

A relação tempo com período de chuva possibilita uma referência no sistema de 

calendário cultural do grupo de produtores, no sentido de melhor se prepararem para o 

plantio. Deste modo, pode surgir entre os produtores a necessidade de construção da marcação 

do tempo de maneira mais precisa e de forma que se torne “mais denso”, isto é, mais definido, 

como explica Elias (1998). Em certo sentido, isto proporcionaria a geração de sistemas de 

medidas do tempo com estruturas mais sintetizantes e peculiares ou até mesmo descontínuas, 

que necessitariam automaticamente de conhecimentos mais específicos e elaborados 

dependendo das suas práticas cotidianas.

Historicamente Crosby (1999), explica que na Europa Ocidental do século XIII, 

por motivos vários, os experimentadores e os construtores tentavam construir um sistema de 

controlar e medir o tempo, na busca de limitar o seu fluxo continuum regular, ou seja, permitir 

o tempo fracionado, assim obtendo um melhor controle das suas atividades, tais aspectos 



propiciaram à Europa entrar num era do tempo cada vez mais quantificado e homogêneo, 

especialmente com a invenção do relógio. 

Logo, a incorporação de tais sistemas do tempo culturalmente compreendidos na 

história acaba refletindo-se para trabalhos em Etnomatemática. 

O tempo de colheita na roça da mata varia de acordo com explicação dada por 

dona Rosa. “É um ano que dura na roça da mata, quando lhe disse com oito mês, você pode 

tirar a mandioca que já tem mandioca grande, em capoeira63, mas na mata (primária) não, é 

ano. É ano certinho pro senhor tirar, já tá grande”. Neste contexto, foram compreendidos 

dois fatores  principais na  variação do tempo de colheita. O primeiro fator contava  com a ne- 

cessidade do consumo do produtor ou de pedido de encomenda de farinha. Esta antecipação 

do período da colheita acarretaria numa mandioca menor, sem o seu tamanho “ideal” previsto 

por eles. Este fato corresponde da percepção de tempo do produtor em saber articular com os 

ritmos biológicos64 da planta (mandioca) e outros fatores implícitos aos processos naturais, no 

qual ele percebe a importância deste tempo (ritmo biológico) necessário para o crescimento da  

mandioca, especulando através do tamanho ideal da raiz para o consumo. 

O segundo aspecto relacionava-se basicamente ao terreno de cultivo, por exemplo, 

dependia do excesso de replante feito nele, ou então, de qual mata seria plantado, na mata 

primária o tempo de colheita seria maior, um ano a um ano e meio, enquanto que na mata 

secundária ou na mata de capoeira o tempo diminuiria para aproximadamente oito meses. 

Nesse segundo aspecto a estimativa do tempo de colheita criada pelo agricultor perpassava 

pelo terreno em que a mandioca estava sendo plantada, tratava-se de uma relação tempo 

versus espaço de plantio, ou seja, o agricultor inferia para saber quanto mais espaço para 

planta menos tempo ela leva para o seu desenvolvimento e vice-versa. 

63 Mato que cresce no local onde tenha havido queimada. Neste caso explicado por Dona Rosa, a capoeira se encontrava em 
uma mata secundária. 
64 Cronobiologia - referido no quarto capítulo. 



b) Tempo de preparar a farinha 

Nas etapas compreendidas na produção de farinha, sistematizadas no quarto 

capítulo, verificamos distintos processos nos procedimentos desses produtores se 

relacionarem com o tempo, numa espécie de estimativa temporal apropriado para cada 

atividade exercida. Iniciaremos enumerando algumas etapas a partir das atividades do 

processamento da mandioca, como vermos logo abaixo:  

1) Amolecendo a mandioca 

Existem procedimentos diferenciados antes de se obter a massa da farinha, alguns 

produtores, por exemplo, colocam a mandioca de molho, com efeito, de diferenciar no sabor o 

gosto da farinha, como relatam alguns produtores: 

esta maneira serve para amolecer a casca, ela fica mais ou menos três dias 
em água quente, dependendo da rapidez que a gente precisa, de quatro a 
cinco dias no igarapé, de água gelada.(seu. MIZAEL) 
[...], pois só colocamos de molho, para o nosso próprio consumo (farinha 
d’água)[...] também são três a quatro dias na água. (seu NILO). 

Neste trecho apresentado pelos produtores percebemos que as relações que eles fazem com o 

tempo, são praticamente em função da ordem inversa do tempo na água com temperatura, que 

por sua vez atrelado pela necessidade da produção à farinha. Os pontos mencionados 

anteriormente relacionam principalmente, o ente físico temperatura como ordenador do 

controle sobre o tempo, no qual o produtor estima o tempo aproximado de amolecimento da 

casca da mandioca considerando a temperatura da água. 



2) Prensando a massa da mandioca 

O objetivo deste processo é secar a massa da mandioca, para isso o agricultor faz 

prensagem da massa, como explica seu Mizael: 

colocando cerca de quatro latas de manteiga (de 20 litros) na prensa, espera, 
para escorrer durante 15 a 20 minutos o líquido que sai da prensa, quando 
exprimida a massa, retiramos a goma, carimã e o tucupi [...] depois da massa 
saída da prensa, coloca-se na masseira para enxugar, depois colocamos no 
tipiti para secar melhor ainda, este líquido que sai do tipiti é o melhor tucupi 
para se beber. 

Nesta explicação dada por seu Mizael, observamos agora que a relação tempo está 

subordinada em função de outra entidade física a massa, cujo procedimento subtendido se 

expõe sobre a relação direta de massa versus tempo, ou seja, quanto maior a quantidade de 

massa colocada na prensa maior também será o tempo para ela secar. 

3) A fornada 

Este processo precisa essencialmente da experiência do produtor para que se tenha 

uma boa farinha como podemos perceber pela explicação dada por seu Rubens, abaixo: 

depois que a gente peneira a massa, a gente coloca ela no forno e leva mais 
ou menos de meia a uma hora para secar toda, [...] tem dois fornos 
“quadrados” (formato retangular) e esta chapa circular no meio dos fornos. 
[...] Os fornos “quadrados”, completa de massa nos fornos até chegar meia 
fornada. Quando estiver escaldado, fica pulando o carocinho, aqui no meio 
(da chapa) quando ela fica pulando tá muito quente, aí maneira o fogo [...] 
este aqui é fogo mais forte pra torrar (forno “quadrado”). Depois, se joga 
para chapa circular, para esfriar. E depois completa com mais meia fornada 
os outros fornos, repetindo da mesma maneira como mais massa. Depois, 
coloca a fornada da chapa circular na coxa (cocho) para esfriar e depois está 
pronta à farinha para comer. 



No Assentamento Carnot, o processo era mais simples e direto em dois fornos 

retangulares do mesmo tamanho, o tempo médio de fazer a farinha tinha a duração 

aproximadamente de trinta minutos. 

No processo de fornada apresentada pelos produtores de farinha, percebemos a 

representação do tempo, registrado pelas horas e minutos, na perspectiva de estimar o 

momento ideal da fornada. No entanto, esses tempos mencionados pelos produtores, apesar de 

registrar exatidão na sua essência, como uma hora e/ou trinta minutos, consolidada 

especialmente com a presença numérica do um e do trinta que compõe a exatidão matemática 

nos valores dos números, esta estimativa de tempo referendado pelo modelo de marcação 

baseado no sistema do relógio mecânico, ainda não conseguiu influenciar de forma incisiva a 

atividade de torrar a farinha. 

Poderíamos inferir em tal proposição, à medida que observarmos as outras 

referências individuais mencionadas pelos produtores, especialmente ligados aos seus 

sentidos biológicos e a experiência em saber fazer farinha na manipulação dos materiais 

existente nesta etapa. 

Este tipo de atividade requer dos “forneiros” uma determinada habilidade na 

aplicação desta técnica, para que evite que a massa da mandioca manipulada no forno grude e 

se torne imprópria para o consumo. Ainda, exige deste mesmo trabalhador uma sensibilidade 

individual e condicionada, no qual a aplicação dos seus sentidos como olhar, o cheirar, e o 

degustar se tornam essenciais para percepção do momento exato da secagem da massa e do 

tempo ideal de torragem, ou seja, o tempo ideal para que a farinha fique adequada para o 

consumo.



5.2   -   Considerações finais sobre o olhar da etnomatemática 

Essa pesquisa desenvolvida em dois municípios distintos, Serra do Navio e 

Calçoene, teve por objeto voltar-se à produção da farinha e aos saberes matemáticos ali 

presentes e analisados sobre a ótica do tempo e medida. Foi desenvolvendo este objeto de 

estudo, que conseguimos obter os resultados expostos anteriormente.  

Quando escolhemos o processo de fazer farinha e os seus saberes matemáticos 

presentes e esses analisados sobre a ótica do tempo e medida, para ser objetos desta pesquisa 

praticamente desconhecíamos a dimensão e a força cultural que estava envolvida por de trás 

de toda essa atividade. À medida que iríamos perseguindo o objeto deste estudo tínhamos a 

consciência que não responderíamos facilmente as indagações e aos objetivos propostos, 

sabíamos também das limitações do próprio trabalho para abarcar tais aspectos desta tradição. 

Ao seguirmos os procedimentos metodológicos necessários e imprescindíveis para este 

trabalho, obtivemos resultados e considerações que serão delineadas a seguir: 

1) Neste trabalho obtivemos diálogos com disciplinas que possuíam aparentemente elos de 

ligação extremamente opostos aos olhares do conhecimento matemático, que o mesmo só 

foi possível com reflexo do enfoque (inter ou) transdisciplinar em um estudo de 

etnomatemática, cujas manifestações dos diferentes conhecimentos apresentados neste 

trabalho, se configuraram fazendo parte de um único sistema. 

2) Os conhecimentos que se fizeram presente neste trabalho, com abordagens específicas 

sobre as categorias do tempo e da medida foram fundamentais para a compreensão de 

determinados fenômenos analisados na pesquisa pelos quais sobre a ótica de outros 

olhares científicos pudemos aferir nas relações do tempo e da medida na produção de 

farinha.

3) Estudos etnomatemáticos pressupõem perspectivas de estudos educacionais ou trabalhos 



que caminhem em tal direção, nesta perspectiva cultural de educação que observamos 

inúmeros indicativos de aproximação dos saberes matemáticos manifestados na tradição 

da farinha com a matemática ensinada na escola, percebemos a necessidade do diálogo 

entre ambos os saberes. 

4) Ao trabalharmos numa perspectiva histórica, observamos da importância deste 

conhecimento para estudos em etnomatemática. A partir desta perspectiva, conseguimos 

ampliar a nossa dimensão de análise social, cultural e política que envolvia o processo de 

produção de farinha, remetendo à compreensão mais sólida sobre as relações presentes 

neste processo. 

5) Outros resultados importantes observados estão diretamente vinculados às medidas 

utilizadas por esses trabalhadores. Verificamos que os sistemas de padronização de 

medidas referentes apenas a para produção da farinha, não havia uma preocupação com o 

rigor de se estabelecer uma medida única e “exata” para o processo. Enquanto que, para os 

sistemas de medidas utilizadas para comercialização, necessariamente havia um padrão 

estabelecido e socialmente convencionado pelos trabalhadores e os adjacentes, para que a 

mesma medida fosse obedecida e colocada em prática por todos, no intuito principal de 

estabelecer ordem entre as negociações. 

6) O tempo na produção de farinha se apresenta com distintas conotações, dependendo 

praticamente das representações que os sujeitos envolvidos vincula com as atividades da 

produção. Exemplo, o tempo vinculado ao plantio, possui outro tipo de estratégia de 

medida em relação ao tempo de fazer farinha. Apesar do tempo se fazer presente em todas 

as atividades desses produtores e na vida cotidiana de cada indivíduo, torna-se uma tarefa 

difícil em querer classificá-los e principalmente mensurá-lo sobre a ótica do tempo 

padronizado do fenômeno físico. Tempo social vinculado à vida dos produtores de farinha 



que está articulado com período de chuva, nos mostrou uma forte relação de sistemas 

integrados da NATUREZA – INDIVÍDUO – GRUPO SOCIAL – CULTURA, em que 

tais processos não aparecem estar desvinculados uns dos outros, sim fazendo parte de um 

único sistema que produzem os seus saberes. 

Para finalizarmos este trabalho refletiremos em cima das palavras de Alder (2002, 

p. 155) que “[...] as medidas locais serviam como um padrão vivo do instável equilíbrio de 

poder dentro da comunidade. Os estrangeiros, claro, não entendiam estas medidas, mas 

compradores locais entendiam”. O estrangeiro mencionado pelo autor nos recorda a nossa ida 

ao campo, onde tínhamos inicialmente a prioridade de cumprir o dever de tentar compreender 

os saberes matemáticos “escondidos naquela tradição”, mas com o passar do tempo 

percebemos que existiam muito mais coisas presentes naquela atividade, do que somente 

relações matemáticas que procurávamos, havia simplesmente VIDA.  
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ANEXOS

Iniciando Pela Raiz: “Mandioca” 

Minha tradição, minha cultura é esta, admiro a grandeza e 
força de todas as outras, sem desmerecê-las. Mas carrego 
comigo, a missão e o dever com os meus antepassados de 
perpetuá-la e transmiti-la para minhas gerações 
vindouras65.

Nesta parte do capítulo, achamos importante e necessário incluirmos um estudo 

sobre a raiz da mandioca e da sua influência no que diz respeito à cultura do povo brasileiro, 

proporcionando desta forma um resgate da sua origem, das suas histórias, das suas lendas, das 

suas iguarias, das músicas e da importância para economia atual. Tudo isso para refletirmos 

essencialmente a tradição da farinha nos locais onde foram feitas às pesquisas, mostrando a 

importância da sua contribuição local para uma cultura nacional.  

Antes de iniciarmos a localização e a descrição da pesquisa de campo referente à 

casa de farinha, trataremos nesta parte do capítulo, sobre a raiz que originou o nome deste tipo 

de farinha, a mandioca (Manihot esculenta) que é bastante cultivada, produzida, e 

consumida nas regiões Norte e Nordeste do Brasil. Abordaremos alguns aspectos importantes 

sobre a mandioca, a seguir: 

Origem

A mandioca, uma raiz a princípio domesticada pelos índios varia em grande 

65 As sábias palavras são de Francisco Olavo Damasceno, meu querido PAI. 



quantidade em espécimes, a mais cultivada no Brasil é mandioca amarga ou brava66, adequada 

para fazer farinha. Sua raiz é composta de 60% de água, nativa da Amazônia brasileira 

é“parente” da seringueira, da famosa borracha (Maniçobeira), tendo sua origem do cipó 

silvestre denominado “Guanzu” (Guanzu manihot). De acordo com o pesquisador Castelo 

Branco: (Reportagem do Globo Rural edição comemorativa de 1200 programas - 2003). 

Ela é mãe de todas as mandiocas [...] surge no primórdio da agricultura, 
quando os índios plantavam e abriram clareiras nas florestas. Quando o cipó 
guanzu podado e exposto ao sol, rebrotava e se transformava em outra 
planta. De cipó virou arbusto e as raízes engrossaram para garantir sua 
sobrevivência.

No intuito de tirar a dúvida da história da origem da mandioca, contada na citação 

acima, Castelo Branco buscou simular esta mesma experiência em laboratório e acabou 

concluindo a sua tese que o cipó Guanzu é considerado a “mãe da mandioca”. Nesta mesma 

experiência realizada pelo pesquisador puderam-se tirar ainda outras conclusões, nas quais se 

explica o surgimento de mais 450 variedades de espécies de mandioca. 

Ela ainda é considerada como uma planta rústica, ou seja, possui fácil adaptação 

na maioria dos tipos de solos e ao mesmo tempo não requer muita técnica de plantio para o 

seu cultivo. Além do mais, como acrescenta Ribeiro (2000, p. 35) “o seu rendimento é 

bastante grande por unidade de terreno [...] é pouco suscetível às pragas”. 

Histórias

A palavra mandioca tem sua origem da língua Tupi advindo do termo manihot.

66 Ver (RIBEIRO, 2000). 



Este mesmo radical lingüístico continua servindo de referência para denominar, os cerca de 

98 espécimes pertences ao gênero manihot. Entre estes gêneros, temos: a mandioca branca 

(amarga ou brava), a mandioca amarela, a mandioca vermelha, mandioca doce, a macaxeira 

ou aipim, a mandiocaba, a maniva, a manuba, ou mandubá (Manihot utilíssima).

A descoberta dos benefícios da Mandioca foi tão importante para o índio, que 

podíamos comparar com a mesma significância do trigo para o homem europeu. Esta raiz 

originária da América foi levada pela primeira vez para o conhecimento do povo europeu, 

graças ao navegador Cristóvão Colombo, que a observou na dieta dos índios da América 

Central, nas Antilhas, no ano de 1498. Também, era de vital importância o benefício da 

mandioca na culinária, dos índios localizados na América do Sul, constituindo o pão-nosso-

de-cada-dia dessas populações indígenas.

No Brasil, especialmente no período de sua “descoberta”, se tem o primeiro 

registro escrito que atribuía referência à raiz da mandioca narrado na Carta de Pero Vaz de 

Caminha, que em um dos seus trechos citava que o povo desta terra se alimentava de uma 

espécie de “Inhame”, diferente de todas as outras já vista.

Prosseguindo na história brasileira da importância deste tubérculo nacional, 

reportamos também a outros fatos proeminentes da sua presença em episódios históricos 

memoráveis, como a denominação dada a ele pelo padre jesuíta José de Anchieta chamando-o 

de “Pão da Terra”. Serviu de alimento para os escravos dos navios negreiros; sua farinha era o 

complemento alimentar essencial dos Bandeirantes e Tropeiros, chamado de “Farinha de 

Guerra”, pela durabilidade e seu fácil condicionamento. De acordo com alguns historiadores 

da história do Brasil, as tapiocas e os bijus oriundos da raiz da mandioca, era o desjejum 

preferido de Tomé de Souza e Mem de Sá, governadores das antigas capitanias hereditárias. 

Pela sua significação nacional recebeu do ilustre pesquisador potiguar Câmara Cascudo, o 

nome de “Rainha do Brasil”. 



O pintor de gravuras natural, Von Martius, referendou várias vezes a mandioca

devido ao seu grande número de espécies existentes, configurado desde da amarga, da doce, 

da vermelha etc. E principalmente, por esta raiz estar ligada a um sincretismo de vários 

aglomerados dos naturais das terras virgens (o Brasil da sua época), como “oriundas do 

Jardim do Éden". Ele ainda destacou a mandioca, encabeçando junto às outras variedades 

como o milho, várias espécies de batatas, o algodoeiro, e outros, classificando-a como uma

planta essencialmente simbólica, dada sua importância para os povos que cultivavam (na sua 

origem) refletidas nas inúmeras lendas produzidas sobre esta raiz. Com estas lendas que 

continuaremos a nossa próxima abordagem.

Lendas

Na figura ao lado, podemos observar a representação 

de Mani, estilizada na perspectiva das lendas narradas sobre a 

raiz da mandioca. Como demonstra a própria figura, o corpo 

representa uma mulher com as pernas e os pés de mandioca,

relacionando-se assim, com a idéia central que esta raiz teria 

se originado a partir de uma mulher, contrastando desta forma

com etimologia do termo mandioca que possui outro 

significado, cuja palavra Mani considerada igualmente com o 

termo Mandi tem como expressão “nome da criança67”, somado ainda, com a palavra Oca ou 

Aca, que significa “semelhante a um chifre68”, no entanto, ambas explicações mencionadas

Representação de Mani.

estão ligadas intimamente às lendas. 

67 Ver no site www.lendasdaamazonia.com.br e . http: // www. portaldaamazonia.org.br.
68 Idem. 



Em seu dicionário, Ferreira (1999) define a lenda como “tradição popular ou na- 

rração oral, de caráter maravilhoso, nos quais os fatos históricos são deformados pela 

imaginação popular ou poética”. Assim sendo, as lendas sobre a mandioca concernem a um 

“caráter maravilhoso” pelas duas estórias que mostraremos logo em seguida: 

1º) Entre os Kêterêkô, povo Pareci, a mandioca surgiu do corpo da 
formosíssima jovem Atiôlo, em cujos longos cabelos o Uirapuru vinha 
aninhar-se para passar a noite e, antes do primeiro albor da alva, acordar a 
natureza com a sinfonia de seu canto. Como tudo passa sobre a terra, Atiôlo 
ou Mani um dia morreu e de seus restos mortais surgiu à mandioca.  

2ª) Em épocas remotas, a filha de um poderoso tuxaua foi expulsa de sua 
tribo e foi viver em uma velha cabana distante por ter engravidado 
misteriosamente. Parentes longínquos iam levar-lhe comida para seu 
sustento, e assim a índia viveu até dar a luz a uma linda menina, muito 
branca, o qual chamou de Mani. A notícia do nascimento se espalhou por 
todas as aldeias e fez o grande chefe tuxaua esquecer as dores e rancores e 
cruzar os rios para ver sua filha. O novo avô se rendeu aos encantos da linda 
criança a qual se tornou muita amada por todos. No entanto, ao completar 
três anos, Mani morreu de forma também misteriosa, sem nunca ter 
adoecido. A mãe ficou desolada e enterrou a filha perto da cabana onde vivia 
e sobre ela derramou seu pranto por horas. Mesmo com os olhos cansados e 
cheios de lágrimas ela viu brotar de lá uma planta que cresceu rápida e 
fresca. Todos vieram ver a planta miraculosa que mostrava raízes grossas e 
brancas em forma de chifre, e todos queriam prová-la em honra daquela 
criança que tanto amavam. Desde então a mandioca passou a ser um 
excelente alimento para os índios e se tornou um importante alimento em 
toda a região69.

As duas lendas descritas acima, retratam uma parte da herança legada pelos 

nossos ancestrais indígenas, que no decorrer do tempo conseguiram transmiti-las e perpetuá-

las para nossas gerações. Talvez, algumas dessas lendas sofreram influências de outras cultu- 

ras que mantiveram contatos com esses povos narradores, enriquecendo historicamente a 

tradição da cultura brasileira, como as músicas e as iguarias produzidas desta famosa raiz, que 

veremos a seguir. 

69 Idem. 



Músicas

Tratando-se das músicas homenageando a mandioca, verificamos destaques tanto 

regionalmente como nacionalmente, com cantores da música popular brasileira referenciando 

esta raiz. Porém, destacaremos uma música de ampla repercussão para os trabalhadores de 

farinha que muitas das vezes entoam no momento que se faz a farinha, que tem um cunho 

popular regional expressivo, isto é, a mais conhecida na região onde aconteceu a pesquisa e 

também, muito cantada nos festivais de farinha.  

 Dona Maria chegou, chegou, chegou com a mandioca, 
 Para fazer a farinha, farinha, farinha de tapioca. 
 Dona Maria chegou, chegou, chegou com a mandioca, 
 Para fazer a farinha, farinha, farinha de tapioca. 

 Para remexer, para remexer, para remexer, 
 Mexer, mexer, mexer, mexer.

Iguarias regionais

A mandioca, historicamente sempre esteve em destaque nacional, especialmente 

com a forte manutenção da tradição no habito alimentar da população brasileira, 

especialmente quando se trata dos pratos regionais do Norte deste País. 

No que diz respeito às benfeitorias extraídas da raiz da mandioca, retratando 

especificamente a alimentação autóctone, o Brasil se destaca mundialmente em produzir 

bebidas e pratos típicos exclusivos em sabor, aparência e maneira de preparar. Tudo isso 

temperado com uma presente tradição popular e uma criatividade nativa que é resultante do 

conjunto formado pelo povo brasileiro, pois segundo Vannucchi (1999, p. 13) “a conjunção 

dos três elementos - indígena, africano e europeu possibilitou um novo tecido cultural”.  



Presente nesse “novo tecido cultural”, se encontra também a cultura alimentícia 

brasileira com sua expressividade diferenciada, herança dessa mistura étnica. Este tipo de 

cultura desfruta uma idade de mais de 500 anos, antes mesmo do próprio descobrimento do 

Brasil pelos portugueses. Os indígenas através de suas tradições são grandes contribuidores 

para essa farta variedade na culinária deste país, favorecida especialmente pela vasta extensão 

territorial brasileira e da geografia física. Atualmente, estamos bem servidos desse farto 

cardápio que dispomos em nossa mesa. Percorrendo de norte ao sul do país, percebemos a 

miscelânea de cultura presente no nosso prato, porém muitas das vezes não damos conta que 

nós ingerimos alimentos originados de várias etnias concentrado numa só alimentação.  

No aspecto que retrata a culinária brasileira, muitos especialistas e pesquisadores 

como Câmara Cascudo (1973 e 1977), enaltecem os pratos à base da mandioca por possuírem 

uma culinária tipicamente brasileira, ou seja, a que mais conservou a ligação direta com sua 

terra e seus primitivos habitantes, possuindo um sabor diferente, ajudado por aquele gosto 

picante e único originário das especiarias das próprias plantas e vegetais locais. 

Algumas comidas típicas feitas à base da mandioca acabam se destacando nacionalmente, por estarem enraizadas na 

estrutura alimentar da comida do “caboclo” das regiões Norte (e Nordeste) do País.  É preciso ressaltar que na Amazônia, a mandioca é 

popularmente denominado “pão do caboclo”, pois além de se retirar dela a farinha que serve como complemento alimentar na sua 

refeição, ainda se extrai outros produtos que servem para fazer mingau, tapioca etc. Além do mais, como retrata Ribeiro (2000, p. 127) 

“A mandioca continua mantendo, em proporção maior que qualquer outro alimento, a população brasileira”, muitas são as especiarias

beneficiadas desta frutífera raiz, sejam elas comidas ou bebidas fermentadas ou não.  

Destacaremos alguns nomes de especiarias de comidas e bebidas coletadas 

durante a pesquisa. Advindas diretamente da mandioca, temos: 

Bolo preto;   

Farinha d’água; 

Bolo de macaxeira; 

Farinha de tapioca; 

Farofa;

Tapioca ou tapioquinha e seus complementos; 

Sorvete de tapioca; 



Mingau de mandioca; 

Mingau de tapioca 

Mingau de Carimã; 

Bolo podre; 

Mingau de milho com mandioca; 

Bolo de carimã; 

Maniquera;

Tucupi e seus complementos (Pato no tucupi, Peixe, frango, Molho de pimenta com 

tucupi, etc); 

Tacacá;

Macaxeira frita ou cozida. 

Gostaríamos de evidenciar a Maniçoba como uma das comidas de grande 

destaque na culinária nacional, primeiramente, por ser indicada como uma das poucas 

comidas considerada genuinamente brasileira, podendo ser encontrada com pequenas 

variações, no nordeste brasileiro, especificamente nos Estados da Bahia, Sergipe e Maranhão. 

No Norte do Brasil a maniçoba é muito consumida no Amazonas, Amapá e especialmente no 

Estado do Pará, onde é um prato típico junto com o Pato no tucupi e vincula-se diretamente à 

tradição do Círio de Nazaré70.

A importância da mandioca na culinária brasileira vai muito além do sabor de 

pratos típicos e exóticos da comida nacional. Pesquisas indicam ainda a riqueza de nutrientes 

presentes nesta planta no seu todo, da folha à raiz, o que a torna, de certa forma, uma grande 

fonte de alimentação alternativa e de baixo custo. 

70 O Círio de Nazaré – é a procissão em homenagem a imagem da Virgem de Nazaré, padroeira dos paraenses é comemorado 
no segundo domingo do mês de outubro. Considerada a maior procissão do Brasil, estima-se em cerca de dois milhões de 
pessoas acompanhando a berlinda que leva a imagem de Nossa senhora de Nazaré. Tal a relevância consiste este evento para 
a população do Estado do Pará, que ele é dado como “Natal dos Paraenses”. Em vez da ceia, e o Peru do Natal, nesta tradição 
se tem o almoço do Círio, ocorrido logo após o término da procissão, incrementado com bastante Pato no tucupi e Maniçoba 
como cardápio tradicional. 



A importância da mandioca para economia brasileira 

Conseguir o menor custo na produção tendo uma melhor rentabilidade, parece ser 

o principal alvo dos economistas. A mandioca parece entrar nesta lista de desempenho 

produtivo eficaz, primeiramente por ser uma das plantas que praticamente tudo se aproveita: 

da raiz – é retirada á fécula ou polvilho que é o amido, sua fibra moída serve para ração de 

animais; do talo – faz-se fertilizante para plantação; da folha – que contém ferro, cálcio, 

proteínas e outras vitaminas faz-se pratos como a maniçoba.  

A localização dos índios e dos negros em quase todo território nacional, 

especificamente nas regiões Norte e Nordeste, onde as incidências dessas etnias são bastante 

elevadas, permitiu de uma certa forma a preservação das tradições e costumes alimentares e o 

imbricamento cultural culminou em novas manifestações culturais e ao mesmo tempo o 

favoreceu a divulgação desta raiz domesticada. A necessidade alimentar pelos grupos étnicos 

(Índio, Negro e Branco) no início da colonização brasileira levou ao consumo dos produtos 

extraídos da mandioca cujo baixo custo contribuiu para perpetuação desta cultura no Brasil. 

Ficou evidenciado pelo pequeno apanhado sobre a raiz de mandioca, sua 

relevância para o propósito deste trabalho, pois o mesmo permitiu verificar a dimensão 

cultural que ela abrange um nosso território, incluindo diretamente a localidade e os atores 

envolvidos nesta pesquisa, já que eles também são construtores desse patrimônio nacional. É 

fundamental frisar a relação dessa perspectiva cultural da raiz da mandioca, tanto no âmbito 

local como nacional mostrando que ambas se complementam nesta mesma manifestação 

cultural.


