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Área Temática: Etnomatemática 

Resumo: A necessidade do uso da matemática, ao decorrer do processo de formação e evolução 
dos seres humanos, permitiu que eles conseguissem, mesmo sem grau de escolaridade, efetuar 
cálculos que auxiliassem no cotidiano, proporcionando uma inovação de conhecimentos que podem 
ser aplicados em diversas áreas, e tais conhecimentos, em sua maioria, são transmitidos numa 
sequência hereditária. Aqui está incorporada uma área de atuação peculiar, direcionada 
essencialmente ás atividades de trabalho. A etnomatemática faz menção a esse tipo de aplicação, e 
sustenta-se nas diferentes e diversas classes que a sociedade apresenta ou impõe. Buscamos 
representar uma visão modesta de como as pessoas podem adaptar seus conhecimentos, de 
maneira a torná-los em habilidades, em detrimento de diversas e diferenciadas funções. O artigo 
começou a ser redigido no mês de junho de 2011, teve desenvolvimento nos meses de fevereiro e 
abril de 2012 e conclusão em julho de 2012. Seus objetivos tiveram enfoque nas oficinas, que foram 
produzidas através de um projeto de pesquisa. Foi-se constatado a percepção que cada um tem 
sobre a matemática, desmistificando a ideia de surrealismo, pois os cálculos abordados chegam até 
serem complexos e sua realização que é comum entre os praticantes, em decorrência de suas 
experiências, é exímia quando se olha de um ângulo diferente. 

Abstract: The need for the use of mathematics to the process of formation and evolution of humans, 
they could allow, without schooling, perform calculations that would help in daily life, providing an 
innovation of knowledge that can be applied in various areas, and such knowledge, for the most part, 
are transmitted in a sequence hereditary. In the article is an incorporated area of operation peculiar, 
directed mainly to the activities of work. Ethnomathematics mentions this type of application, and it is 
held in several different classes or that society has imposed. We seek to represent a modest view of 
how people can adapt their knowledge so as to make them into skills, rather than diverse and 
differentiated functions. The article began to be drafted in June 2011, was developing in the months of 
February and April 2012 and completion in July 2012. Their goals were focusing on workshops, which 
were produced through a research project. It was noted the perception that each has on mathematics, 
demystifying the idea of surrealism, because the calculations discussed come to be complex and its 
realization is common among practitioners, as a result of their experiences, excels when looking from 
a different angle. 

PALAVRAS-CHAVE: Contextualização, Técnica, Enquadramento sociocultural, 
Entendimento. 
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A matemática é taxada atualmente como uma disciplina de importância 

dispensável, desnecessária e até supérflua, já que a sociedade adquiriu um vasto 

preconceito sobre a mesma e aos olhos de grande maioria do corpo discente ela é 

repugnante, pelo fato de sua compreensão ser descrita como de difícil escala. Ao 

longo da historia foram criados falsos dogmas em relação à disciplina, deixando-a 

tão temida. Entretanto, com a percepção de sua serventia, com os avanços 

tecnológicos, com as quebras de paradigmas voltados à área educacional, entre 

outros aspectos, vêm-se enfatizando tendências/metodologias que auxiliam no 

conceito entre a forma de ensinar e aprender a matemática, uma vez que ela está 

presente em tudo e assim contextualizada em diferentes comunidades, povos e 

nações.  

“É certo que a escola é uma instituição que há cinco mil anos se baseia no 

falar/ditar do mestre, na escrita manuscrita do aluno e, há quatro séculos, 

em um uso moderado da impressão. Uma verdadeira integração da 

tecnologia supõe o abandono de um hábito antropológico mais que milenar 

o que não pode ser feito em alguns anos.” (Lévy, 1993) 

 

Pode-se citar como exemplo de inovadoras tendências a etnomatemática, que 

é uma palavra derivada da junção de outras duas: etno que significa basicamente a 

estrutura, o perfil de uma determinada população, raça, classe ou grupo social 

apresentando homogeneidade linguística e cultural com historias e origens comuns 

que inclui considerações como linguagem, gírias, códigos de comportamento, mitos 

e símbolos; e matemática que é uma disciplina exata que tem por base um vasto 

contexto histórico, expansão mundial, exatidão, conceitos abstratos e simples, 

conceitos lógicos, entre outros.  

A etnomatemática é um algoritmo de pesquisa, uma técnica que busca o 

entendimento e a diversificação da disciplina de matemática nos mais diversos 

grupos sociais e/ou contextos culturais. Ela busca a compreensão entre o saber e o 

fazer matemático ao longo de toda historia da humanidade, contextualizando-a de 

forma clara e objetiva. Portanto percebe-se que mesmo em casa, no trabalho, na 

rua, na igreja, na escola (não só dentro da sala de aula), no futebol, na música, na 

lanchonete, à matemática está presente, mesmo quando não se reproduz aquilo que 

o professor transmite dentro da sala de aula, pois ela não se limita apenas a 

fórmulas ou cálculos. 



“A necessidade de novos conteúdos de matemática que visem capacitar os 

estudantes para o próximo século não é compatível com as estruturas 

curriculares vigentes... Novas alternativas curriculares dependem de 

substancial aplicação de potentes tecnologias. Este processo deve incluir o 

dramático crescimento nas interações entre os participantes do processo 

educacional e entre os recursos disponíveis.” (Kaput, 1996) 

Ao passar do tempo a desenvoltura que a sociedade adquiriu em relação à 

matemática firma-se intuitivamente em função de conceitos que teoricamente são 

simples, onde sua valorização só é concedida em virtude do seu uso no cotidiano, 

em formas rotineiras de acordo com sua necessidade. Práticas usadas por 

pedreiros, feirantes, borracheiros, açougueiros, pequenos agricultores, vendedores, 

indígenas entre outros se enquadram corretamente neste tema, já que estes não se 

utilizam de cálculos abstratos para aplicação em suas atividades, e mesmo assim 

realizam seus afazeres de forma peculiar. 

“(...) o grande desafio está em tomar decisões sobre situações imprevistas e 

inesperadas, que hoje são cada vez mais frequentes. A tomada de decisões 

exige criatividade e ética. A matemática é um instrumento importantíssimo 

para a tomada de decisões, pois apela para a criatividade”. (Ubiratan 

D’Ambrósio) 

SINTAXE DAS OFICINAS 

Nesta etapa procuramos destacar três oficinas que se baseiam em pesquisa 

de campo feita de acordo com o tema etnomatemática: na “Construção Civil”, 

“Medição de terras” e “Feira livre”. De acordo com os resultados das atividades 

buscamos o entendimento, a percepção, a prática e a habilidade de diferentes 

extensões de uso da matemática, em virtude de conceitos que possam ser usados 

como práticas pedagógicas. 

1ª OFICINA 

 Construção Civil: Elaboramos uma pesquisa com um pedreiro que possuía 

apenas o ensino fundamental incompleto. Observamos que mesmo sem uma base 

educacional boa, ele consegue introduzir temas de matemática que podem ser 

usados em séries finais do ensino fundamental. Por exemplo: as áreas das figuras 

planas como os retângulos, triângulos e quadrados; cálculos de razão/proporção 

entre a quantidade de areia, de cimento e água para o preparo de uma determinada 



“massa”; noções de reta e de plano quando se depara com terrenos acidentados 

entre outros, e com sua esperteza e experiência realiza cálculos precisos e 

minuciosos. 

“... eu não sou um cara formado mais sei o básico da 

matemática pra realizar meu trabalho com competência, não é 

a toa que já faço isso a mais de 25 anos.” Valdávio Arcanjo de 

Oliveira (pedreiro). 

PERPENDICULARIDADE DAS PAREDES 

 Um exemplo bastante curioso usado por esse pedreiro é a forma que ele se 

utiliza para deixar as paredes duma determinada casa perfeitamente 

perpendiculares. 

Na construção do alicerce da casa, ele fixa quatro pontos num determinado 

terreno já planificado (ver figura): 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

A primeira intenção é construir a partir dos pontos, que geralmente são 

pedaços de madeira fixados no chão, um quadrilátero de dimensões 16 e 6 metros. 

Terreno irregular já planificado 

Ponto. 

Legenda: 



Ele usa uma linha para ligar cada ponto auxiliando assim na construção da figura. 

Observação: Quem indica as dimensões da casa é o proprietário. 

 

 

 

 

 

 

 

É importante observar que nem sempre a figura formada é um polígono regular, 

portanto ele usa o seguinte método: 

 Fixar mais dois pontos em cada lado da figura, de forma que esses se 

prologuem e fiquem no seguinte formato: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponto 

Legenda: 

Prolongamentos 

Distância entre 

cada dois novos 

pontos formados. 

Formato adquirido 

com os pontos, os 

prolongamentos e 

as distâncias entre 

os pontos. 
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6 m 

6 m 
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 Posteriormente é atribuído valores para os prolongamentos, são eles 3 e 4 

centímetros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Agora, para saber se as paredes (lados do polígono) estão perpendiculares, o 

pedreiro mede as distâncias entre cada dois novos pontos - legenda em 

vermelho (  ) - ela por obrigatoriedade tem que medir 5 centímetros. Se isso 

não acontecer são feitos os ajustes necessários. Tendo feito as paredes 

externas ficarem em esquadro (perpendiculares), facilita-se para os 

compartimentos internos. 
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A explicação desse processo é trivial, para quem tem um nível escolar mais 

adiantado, porém não é conhecida por Valdávio. Sabe-se que a figura desenvolvida 

é um triangulo, pois 3 pontos não colineares formam um. Pra ser mais preciso, esse 

é um triângulo retângulo, pois os valores dos seus lados que são 3, 4 e 5 cm, são 

números pitagóricos. Logo sabemos que o ângulo do vértice formado pelos dois 

lados menores é de 90° (reto), assim esses dois lados são perpendiculares. Como o 

ângulo formado entre as duas paredes da casa, é oposto pelo vértice ao ângulo reto 

do triangulo, conclui-se que essas duas paredes apresentam também 

perpendicularidade. Analogamente provam-se os outros lados. 

2ª OFICINA 

Medição de terra: Entrevistamos um agricultor que realiza a tarefa de 

“cubador” de terras e indagamos o uso da matemática na sua atividade rural. Ele 

usou métodos que proporcionam melhor aproveitamento do terreno. Utilizando um 

instrumento de medição - uma vara de 21 palmos - visou transformar a quantidade 

de hectares, em tarefas de terra; tanto do seu território quando dos demais 

pequenos agricultores vizinhos. Notamos nessa oficina que, mesmo não sabendo, 

por não possuir nenhum grau de escolaridade, o senhor Manoel Lima de Brito, 

adotou termos matemáticos como: as quatro operações da matemática, conversão 

de medidas (hectares, tarefas, metros, palmos), noções de razão e proporção, 

regras de três simples e noções de geometria plana para o aproveitamento de 

espaços. Ao questionarmos sobre a importância da educação e sobre o aprendizado 

da matemática, ele responde: 

 “Eu acho bonito uma pessoa que é bem estudada, eu nunca tive a chance de ir pra 

escola, por que desde cedo minha vida é a roça, já puxei do meu pai.” 

Entendemos então que mesmo na mais pouco provável situação, usa-se a 

matemática. 

CÁLCULO DA ÁREA DE UMA TAREFA DE TERRA 

Material utilizado: Braça (vara de madeira ou bambu, medindo 2,20 m). 



Para saber quantas tarefas tem o terreno divide-se a área do terreno 

encontrada por 625. Pois 625 representa um terreno de 25 x 25 braças, que é uma 

tarefa (veja figura). 

Multiplica-se 25 vezes 25, que é a área representada por uma tarefa. 

 

 

                                                                

  

 

Visão do terreno: Obs.: (Terreno irregular) 

Legenda das medidas: 

55 (Representa 55 braças) 

76 (Representa 76 braças) 

84 (Representa 84 braças) 

28 (Representa 28 braças) 

Letras: N (Norte), S (Sul), L (Leste), O (Oeste). 

 

CÁLCULOS DA CUBAGEM 

 O cubador soma os valores das partes superior e inferior representadas pelas 

letras N (Norte) e S (Sul), depois divide por dois. Logo em seguida somam-se 

também os valores das partes laterais do terreno L (Leste) e O (Oeste) e divide por 

dois. Com os resultados obtidos pelas divisões multiplica-se um pelo outro, 

encontrando-se a área do terreno (Obs.: A medida encontrada está em braça). (veja 

os Cálculos) 

N (Norte) + S (Sul) = 
55+28

2
 = 

83

2
 = 41,5 Braças 

55 N 

84 L 76 O 

25 
25 

25 

25 

 

   25 

  X 25 

  625 Braças 

28 S 



L (Leste) + O (Oeste) = 
84 +76

2
 = 

160

2
= 80 Braças 

Área total do terreno em braças: 41,5 x 80 = 3320  

Quantidades de tarefas: 
3320

625
= 𝟓, 𝟑𝟏𝟐 (Aproximadamente cinco tarefas e meia). 

Observacões:  

 Numa tarefa a quantidade de canteiros pode variar entre 40 e 44, e cada 

canteiro tem 25 braças. 

 

 Uma tarefa equivale 625 braças ou 1375 m2, pois se a “vara” mede 2,20m, 

multiplica-se então 625 x 2,20 = 1375 m2. 

3ª OFICINA 

 Feira livre: Acompanhamos o feirante Francisco Natalício dos Santos - 

ensino fundamental incompleto - num de seus dias de feira livre. Foi averiguado, 

assim como nas outras oficinas, que ele possui aptidão para o uso da matemática e 

não se faz do uso de nenhum meio tecnológico para realização do seu trabalho, pelo 

contrário, se utiliza de um antigo método de calcular, que atualmente é um novo 

tema abordado em livros didáticos de matemática, cálculos mentais. Para o 

reabastecimento do estoque de frutas e verduras, por exemplo, ele calcula 

mentalmente uma margem de lucro associada ao custo da mercadoria com o preço 

de venda, evitando assim um prejuízo na comercialização do produto. Pedimos para 

ele explicar o procedimento dos cálculos: 

“... Bom! Primeiro, eu negocio o preço das verdura com o fornecedor. Eu compro 

pelo um preço mais baixo por que compro mais mercadoria, aí eu vejo por quanto 

sai o preço do transporte e revendo a mercadoria pelo preço que cubra os dois valor. 

Por exemplo, o cara que me vende cebolas me vende pelo preço do saco, que sai 

por 20 reais o saco com 20 quilos, eu compro uma quantidade grande de sacos, de 

forma que não seja exagerado para não se perder, e revendo pelo preço de 2 reais o 

quilo, e dessa forma eu não tenho prejuízo... Ah, tudo isso de cabeça!” 

Na feira, conseguimos perceber a utilização de temas matemáticos utilizados 

com mais frequências, são cálculos simples visto no ensino fundamental I e II (para 



aqueles que frequentaram), que podem ser manipulados no dia a dia com nenhuma 

dificuldade. Observamos várias situações que envolviam cálculos como: Regras de 

três simples, porcentagem nos descontos, cálculos com as 4 operações (somar, 

subtrair, multiplicar e dividir), proporções, entre outros. 

Um exemplo interessante que percebemos é de um vendedor, ele trabalha 

com uma balança de dois pratos, sendo que para a balança ficar igual dos dois 

lados é preciso que o peso em um prato seja igual ao outro. Supondo que uma 

pessoa compre um peso x de um alimento (arroz, feijão, farinha, etc.), e o vendedor 

coloca o alimento em um lado da balança e no outro ele atribui pesos até a balança 

ficar com os dois pratos no mesmo nível. Na verdade o vendedor está trabalhando 

com simples equações, onde ele atribui valores para x até achar o valor por ele 

procurado.  

Veja: 

 X < 5 kg 

 

 

 

 

 

 

 X > 1 kg 

 

 

 

 X = 2 kg 

Portanto o valor de x em peso é 2 kg. 

 

São esses tipos de operações que usamos no cotidiano e não conseguimos 

perceber devido ao distanciamento que há entre o que estudamos na escola e o que 

usamos em nossas vidas. Os assuntos passados no ensino básico não têm 



contextualização ou não são aplicados, função do professor de matemática, nas 

práticas do dia a dia.  

ANÁLISE DE ATIVIDADES  

A partir de uma análise compacta dos conceitos realizados durante as 

atividades desses grupos étnicos em relação ao uso da matemática, foi apurado um 

resultado satisfatório que condiz essencialmente com a peculiaridade disposta nas 

oficinas, que ressaltam as tendências auxiliadoras na construção de metodologias 

de ensino da disciplina. Destaca-se um enorme respaldo que concilia uma absorção 

do caráter sociocultural e a capacidade de as pessoas usarem reformulações a seu 

favor. 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao chegar a esse ponto do artigo, notou-se que a pesquisa serviu para 

enfatizar a capacidade que as pessoas possuem em utilizar novos “instrumentos” 

para adaptarem-se as dificuldades impostas pela disciplina. Existe uma relativa 

distância entre metodologias aplicadas em sala de aula e autonomia de absorção 

vivenciada pelos indivíduos. Contudo, existem exceções, as que se desprendem das 

limitações impostas pelas atividades escolares, por não frequentarem uma 

instituição de ensino.  

Como ressalva, após as observações gerais das oficinas realizadas, constata-

se uma flexível transformação da trajetória dos resultados obtidos. Daí a segurança 

em afirmar que as práticas de etnomatemática voltadas à área de trabalho, são 

satisfatórias tanto para profissionais do meio educacional quanto para trabalhadores 

formados pela escola da vida. 
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