
 

Journal of Mathematics and Culture 
June 2021 15(2) 
ISSN 1558-5336 

 
 

48 

A Criatividade como Destino na Comunidade Quilombola Lagoa da Pedra 
 

Alcione Marques Fernandes 
Universidade Federal do Tocantins 

Campus de Arraias 
alcione@uft.edu.br 

 
Jeferson Dias dos Santos 

Comunidade Lagoa da Pedra 
jefersonquilombola@uft.edu.br 

 
Resumo 

Neste artigo apresentamos a atividade de produção de farinha de mandioca realizada pela 
Comunidade Quilombola Lagoa da Pedra, localizada no município de Arraias, Estado do 
Tocantins, identificada como etnomodelagem (Rosa & Orey, 2017) devido a sua ligação com 
o patrimônio cultural da comunidade. Além disso, discutimos a criatividade (Vergani, 2009) 
como uma característica presente em várias atividades humanas e de que forma, ela se 
manifesta na adoção de novos mecanismos durante o processo de produção da farinha de 
mandioca na Comunidade. 
 
Palavras-chave: Criatividade. Etnomodelagem. Produção de Farinha de Mandioca. 
Comunidade Quilombola Lagoa da Pedra. 
 
Creativity as a Destination in the Quilombola Community Lagoa da Pedra 

 
Abstract 

In this article we present the cassava flour production activity carried out in the Quilombola 
Lagoa da Pedra Community, located in the municipality of Arraias, State of Tocantins, 
identified as ethnomodelling (Rosa & Orey, 2017) due to its connection with the cultural 
heritage of the community. In addition, we discussed creativity (Vergani, 2009) as a 
characteristic present in various human activities and how it manifests itself in the adoption 
of new mechanisms during the production process of cassava flour in the Community. 
 
Keywords: Creativity. Ethnomodelling. Production of Cassava Flour. Quilombola 
Community Lagoa da Pedra. 
 

La Creatividad como Destino em la Comunidad Quilombola Lagoa da 
Pedra 

 
Resumen 

En este artículo presentamos la actividad de producción de harina de yuca que realiza la 
Comunidad Quilombola Lagoa da Pedra, ubicada en el municipio de Arraias, Estado de 
Tocantins, identificada como etnomodelismo (Rosa & Orey, 2017) por su vinculación con el 
patrimonio cultural de la comunidad. Además, discutimos la creatividad (Vergani, 2009) 
como una característica presente en diversas actividades humanas y cómo se manifiesta en la 
adopción de nuevos mecanismos durante el proceso de producción de harina de yuca en la 
Comunidad. 
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Palabras clave: Creatividad. Etnomodelación. Producción de Harina de Yuca. Comunidad 
Quilombola Lagoa da Pedra. 
 

Introdução 

O título deste artigo parafraseia o capítulo do livro de Teresa Vergani (Vergani, 2009) 

em que a autora discorre sobre o povo de Quetzalcoaltl na reconstituição do mito do deus 

asteca emplumado. Ao descrever o mito da serpente emplumada, essa autora discorre sobre a 

criatividade inerente a nós, seres humanos: “Uma pessoa é considerada criativa, quando é 

capaz de remodelar a visão do mundo ao qual pertence. O real, porém, é sempre novo, 

embora as imagens que lhe são atribuídas possam estagnar, permanecerem inquestionadas” 

(Vergani, 2009, p. 180). Portanto, falar sobre criatividade é sempre um exercício de liberdade 

remodelando o mundo ao qual pertencemos, despertando enfim uma nova contextualização a 

partir dos caminhos trilhados e pisados. 

A criatividade nas comunidades tradicionais apresenta-se como um exercício diário, 

praticado e desenvolvido diante de todos os desafios cotidianos presentes em todos os seus 

afazeres, como dito por D’Ambrosio (2005): “Sistemas de conhecimento são conjuntos de 

respostas que um grupo dá às pulsões de sobrevivência e transcendência inerentes à espécie 

humana” (p. 34). Para que estes sistemas de conhecimento respondam aos propósitos de uma 

comunidade tradicional deve ser atualizado e recriado pelos membros do grupo a que 

pertencem, por isso a importância da criatividade em seus destinos. 

Destacamos neste texto a criatividade na Comunidade Quilombola Lagoa da Pedra, 

localizada no município de Arraias, estado de Tocantins, Brasil em suas práticas adotadas a 

partir de sistemas de conhecimento próprios. O segundo autor, Jeferson Dias dos Santos, é 

conhecedor da plantação da roça de toco e da produção de farinha de mandioca. A partir de 

sua narrativa podemos estabelecer as bases de discussão sobre a criatividade em sua 

comunidade. 

Além disso, adotamos no registro da atividade de produção de farinha de mandioca 

sua descrição como um etnomodelo presente na cultura da Comunidade, pois os 

“etnomodelos auxiliam a vincular o desenvolvimento das práticas matemáticas desenvolvidas 

pelos membros de grupos culturais distintos com o seu patrimônio cultural” (Rosa & Orey, 

2017, p. 24). 
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Aspectos da Criatividade 

Criatividade é uma palavra difícil de ser definida e impossível de ser rotulada, tendo 

em vista que seu significado está inerente a quase todos os processos humanos de construção 

tanto material quanto intelectual e mental. Como dito pela artista plástica Fayga Ostrower: “A 

criatividade, como a entendemos, implica uma força crescente: ela se reabastece nos próprios 

processos através dos quais se realiza” (Ostrower, 1987, p. 27). 

Para Nicolau (2012): “É no ser humano que ocorrem os processos criativos, 

envolvendo suas percepções conscientes e inconscientes, ativadas a todo instante durante a 

sua vida, de maneira racional ou intuitiva” (p. 5). Por isso, a criatividade é inerente a vários 

processos de criação, não somente nas artes ou nas ciências, mas em qualquer atividade que 

exija a reinvenção, o remodelar, o recriar. 

Nas palavras de Teresa Vergani (2009): “Nessa perspectiva, a criatividade é uma 

atitude apocalíptica, um espaço/tempo em que se transcende a caducidade efêmera de um fim 

e onde se renova o sobressalto de um sabor primeiro” (p. 181). Ancorados nesta ideia, 

podemos vislumbrar a criatividade como a inovação e a transcendência, ou seja, o 

estabelecimento de conexões novas a partir do existente e acabado, esta capacidade pode ser 

encontrada tanto em atividades objetivas como subjetivas dos seres humanos. 

Segundo Lubart (2007) como citado em (Gontijo, Carvalho, Fonseca, & Farias, 2019) 

o significado original da palavra relaciona-se com a ideia de dom divino presente em seres 

agraciados por algum ser superior, sendo assim, a criatividade não dependeria de nenhuma 

condição externa, as pessoas nasceriam ou não, dotadas de criatividade ou então poderiam ser 

presenteadas pela criatividade ao longo de suas existências. 

Gontijo, Carvalho, Fonseca e Farias (2019) apresentam também uma outra 

possibilidade de definição da criatividade, veiculada no século XVIII, que se relaciona com a 

característica da genialidade, portanto aproxima-se de alguma forma com a ideia de dom 

superior. Ainda segundo os autores existem estudos empíricos que explicam a criatividade a 

partir de outras conexões escapando da ideia mística de dom agraciado.  

Com o desenvolvimento da Psicologia experimental no início do século XX, a 

criatividade passou a ser investigada a partir dos processos criativos e a ideia inicial de dom 

superior foi sendo abandonada, inclusive porque não se centrava mais nas características das 

pessoas criativas e sim nos processos de seu desenvolvimento. Várias pesquisas, não apenas 

na área da Psicologia, discutiram e estudaram a criatividade, sendo que a partir do final do 

século passado houve uma sistematização da metodologia para o desenvolvimento da 
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criatividade em diferentes áreas de atuação humana (Nicolau, 2012). Neste sentido, podemos 

considerar que a: 
(...) criatividade pode ser considerada como o processo de criação de um produto, 
validado por uma determinada sociedade em um determinado período da história, de 
forma diretamente resultante das condições cognitivas, emotivas e de personalidade 
do indivíduo que cria (Gontijo et al., 2019, p. 23). 
 
Dessa forma, ao destacarmos a criatividade neste texto queremos referendar sua 

presença em todas as pulsões de sobrevivência e transcendência da Comunidade Quilombola 

Lagoa da Pedra, como mencionado por Souza (2019) citando a obra do antropólogo Lévi-

Strauss: “As sociedades consideradas não científicas, aquelas mais próximas de uma lógica 

do sensível, também constroem sofisticadas e complexas elaborações conceituais que 

requerem a todo tempo criatividade, inteligência, originalidade” (p. 37). 

 

Comunidade Quilombola Lagoa da Pedra: Fragmentos de sua História 

A Comunidade Quilombola Lagoa da Pedra localiza-se no município de Arraias, 

cidade distante 420 km ao sudeste da capital do estado do Tocantins. A população de Arraias 

estimada em 10.534 mil habitantes pelo site cidades do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (https://cidades.ibge.gov.br/brasil/to/arraias/panorama, recuperado em 11 de 

fevereiro de 2021) reside em sua maioria na sede municipal, mas a zona rural comporta boa 

parte da população que possui também 4 comunidades quilombolas reconhecidas em seu 

território, sendo elas: Lagoa da Pedra, Kalunga do Mimoso, Kaagados e Lagoa dos Patos. 

A cidade de Arraias é uma das mais antigas do Estado de Tocantins e sua história 

secular remonta o ciclo de mineração do século XVIII, por isso o traçado de suas ruas e as 

casas da região central ainda possuem registros desta história: “Seu centro composto pela 

praça matriz onde se localiza a Igreja de Nossa Senhora dos Remédios, padroeira da cidade, é 

cercada pelos antigos casarões, alguns preservados ou restaurados e muitos completamente 

destruídos” (Fernandes, 2016, p. 24). 

O reconhecimento da Comunidade como quilombola aconteceu em 25 de agosto de 

2004 pela Fundação Palmares, do Ministério da Cultura, por meio da Diretoria de proteção ao 

Patrimônio Afro-Brasileiro. Esta comunidade foi a primeira no Estado do Tocantins a ser 

declarada oficialmente como remanescente quilombola: “Na mesma ocasião, todas as 

famílias receberam o título de suas propriedades pelo Instituto de Terras do Tocantins 

(Itertins)” (Teske, 2010, p. 117). 
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A Comunidade localizada a 35 km da cidade de Arraias no distrito de Canabrava, 

ocupa uma área de 80 alqueires, com uma população de 157 moradores, formada por 34 famílias 

(Teske, 2010). Tem como base de subsistência a Agricultura Familiar, com as plantações de 

arroz, feijão, milho, mandioca, batata doce, plantas frutíferas, cana-de-açúcar, hortaliça e as 

pequenas criações de animais: bovinos, suínos, equinos e aves. A vida na comunidade 

desenvolve-se de forma comunitária e participativa e a fabricação da farinha de mandioca, 

tema de abordagem deste artigo segue a mesma lógica de compartilhamento das atividades. 

A Comunidade não possui registros escritos de seu processo de formação, o resgate de 

sua história foi sendo feito por meio da oralidade, dessa forma, algumas pesquisas 

acadêmicas realizadas apontam duas versões a respeito do início do agrupamento que 

originou a comunidade: uma diz que o início aconteceu com Joaquim Machado em meados 

do século XIX, período anterior à abolição da escravatura e outra versão aponta para o início 

com os dois filhos do Senhor Joaquim, Paulino Evangelista e Vitorino Francisco Machado 

(Farias, 2005 como citado em Teske, 2010, p.113). Segundo o Professor Wolfgang Teske: 
É interessante observar que relatam costumes, histórias sobre as dificuldades 
enfrentadas e manifestações culturais dos seus pais e avós ‘de antigamente’, bem 
como dos primeiros moradores, dos quais são descendentes, mas não sabem da vida 
que levaram e da origem antes de chegarem a Lagoa da Pedra (Teske, 2010, p. 110). 
 
A origem do nome Lagoa da Pedra relaciona-se à existência de uma lagoa temporária 

em seu território, que durante o período chuvoso permanece cheia, porém mesmo com 

acúmulo de água não consegue cobrir totalmente a pedra existente no meio da lagoa. Por ser 

temporária, não permite a existência de peixes, apenas no período das águas serve de abrigo 

para reprodução de algumas aves, sapos, répteis e cobras. A evasão de água não permite que 

a pedra fique inteiramente coberta (Figura 1). 

 
Figura 1: Lagoa da Pedra 

 
Fonte: Acervo dos autores 
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A produção de farinha de mandioca faz parte da tradição cultural da comunidade e 

permite a incorporação de valor econômico ao processo. A produção ocorre de maneira 

artesanal e segue um etnomodelo, conforme destaca Rosa e Orey (2017): “Os etnomodelos 

auxiliam a vincular o desenvolvimento das práticas matemáticas desenvolvidas pelos 

membros de grupos culturais distintos com o seu patrimônio cultural” (p. 24), baseado na 

sabedoria tradicional mantida pela comunidade a bastante tempo. 

Segundo Vizolli, Santos e Machado (2012): “São necessários, pelo menos, dois dias 

de trabalho para se produzir cerca de 150 Kg de farinha. O processo de produção envolve, 

ainda, as tarefas de coleta da madeira, limpeza da casa de farinha, colheita e preparação da 

mandioca” (p. 598). A produção de farinha de mandioca na comunidade compreende não 

apenas o processo de economia comunitária, mas segundo a tradição de seus moradores 

reflete um conhecimento tradicional perpetuado por meio de sua constante prática. 

Mesmo considerando que o etnomodelo de produção de farinha faça parte dos saberes 

desta Comunidade, a manutenção desse saber perpassa pela criatividade para ser mantido e 

ressignificado. 

 
Etnomodelagem da Comunidade Lagoa da Pedra 
 

A Etnomodelagem é uma região de interseção entre a Antropologia Cultural, a 

Modelagem Matemática e a Etnomatemática, ou seja, é o estudo de práticas matemáticas 

elaboradas por meio de modelos artesanais, arquitetônicos, geométricos, entre outros na 

resolução de problemas cotidianos de grupos culturais (Rosa & Orey, 2017). 

 
Figura 2: Etnomodelagem 

 
Fonte: Rosa & Orey (2017) 
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Os etnomodelos, segundo Rosa e Orey (2017), representam como o conhecimento 

matemático e científico é construído socialmente, mantido e transmitido através do tempo 

pelos membros destes grupos culturais: “os etnomodelos são descritos como artefatos 

culturais que são ferramentas utilizadas para facilitar o entendimento e a compreensão dos 

sistemas retirados do cotidiano destes membros de grupos culturais distintos” (p. 28). 

Ao tratarmos da produção de farinha de mandioca na Comunidade Quilombola Lagoa 

da Pedra estamos nos referindo a um etnomodelo que foi desenvolvido pelos primeiros 

moradores da comunidade, baseado nos elementos disponíveis para se produzir um alimento 

de valor inestimável para suas famílias. Esta produção de farinha baseia-se na concepção de 

que: “Assim, a relação entre o homem e a natureza na produção agrícola tem existência 

ideal, construída antes na mente de quem o executa, permitindo a antecipação do resultado 

esperado” (Woortmann & Woortmann, 1997, p. 10). 

Segundo Vizolli, Santos e Machado (2012) a produção de farinha de mandioca segue 

doze etapas, sendo elas: preparação do solo, plantio, colheita, raspagem, lavagem, ralação, 

lavagem da massa, prensagem, peneiração da massa, torração, peneiração da farinha e o 

acondicionamento da farinha. 

 

A Produção de Farinha de Mandioca na Comunidade 

A preparação da terra para o plantio da mandioca é feita normalmente com trator ou 

enxada nos meses em que a temporada das chuvas inicia-se, entre os meses de setembro e 

novembro, sendo que a plantação pode ser estendida até o mês de janeiro do ano seguinte. 

Para o plantio das mudas usa-se a enxada para abrir as covas e depositar as mudas, o 

espaçamento das covas segue um padrão de em torno de 1 metro de distância entre cada 

uma das covas. Destaca-se que: 
As covas são abertas em fileiras, com espaçamento de aproximadamente 01 (um) 
metro entre si. A distância entre as fileiras também é de aproximadamente 01 (um) 
metro. Para efetuar a medida entre as fileiras e as covas são utilizadas partes do corpo, 
principalmente as pernas (a cada passo faz-se uma cova) (Vizolli et al., 2012, p. 599). 
 

Depois que a mudas são plantadas deve-se ter muito cuidado com a roça, limpando 

com a enxada e a foice, entre as covas. No período de 2 anos a 2 anos e meio a mandioca 

poderá ser colhida e transformada em farinha. Vale ressaltar que é costume da Comunidade, 

plantar a mandioca no terreno planejado ou escolhido no decorrer da lua crescente, ou seja, 

três dias após lua nova, indo até três dias antes da lua cheia. Fora desse calendário lunar, 
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corre-se sério risco de a roça de mandioca não ter um bom desenvolvimento das suas raízes 

(Figura 3). 

 
Figura 3: Roça de mandioca na Comunidade Lagoa da Pedra 

 
Fonte: Acervo dos autores 

 
Porém, segundo a tradição dos mais velhos da Comunidade o mês de janeiro é 

considerado uma exceção em relação ao calendário lunar, tendo em vista que é o único mês 

em que a força lunar não interfere no desenvolvimento das plantações. Como dito por 

Almeida (2010): “Os saberes científicos são uma maneira de explicar o mundo, mas existem 

outras produções de conhecimento, outras formas de saber e conhecer que se perdem no 

tempo e no anonimato porque não encontram espaços e oportunidades de expressão” (p. 

51). 

Quando chega a época da colheita da mandioca normalmente é escolhido um dia 

específico para sua realização, arranca-se as raízes da mandioca, transporta-se para a casa, e 

inicia-se o processo de descascar, lavar, ralar, secar a massa e torrar. De acordo com os 

relatos dos anciãos da Comunidade o processo de produção de farinha de mandioca foi 

sendo aperfeiçoado ao longo dos anos. 

À medida que as dificuldades na produção precisavam ser resolvidas, a utilização de 

técnicas artesanais antigas foi sendo substituída por instrumentos mais modernos. Tendo em 

vista que a farinha de mandioca possui valor econômico agregado à sua comercialização 

necessita-se de agilidade na sua produção (Quadro 1). 
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Quadro 1: Comparação entre os processos tradicional e moderno na produção de farinha de 
mandioca na Comunidade Quilombola Lagoa da Pedra 

Processos Forma tradicional Forma moderna 
Preparo da terra Enxada  Trator  
Plantação (distanciamento 
das covas) 

Enxada um metro  Enxada um metro 

Arrancar as raízes da 
mandioca (quantidade)  

Enxadão (pouca mandioca) Picareta (muita mandioca)  

Carregamento Balaio, saco no ombro  Carrinho-de-mão, carro, 
trator 

Descascamento Faca, pouca gente Faca, muita gente 
Lavagem Água de cacimba  Poço artesiano  
Ralação Ralo de angico, ralo folha de zinco, 

roda  
Cevador com motor elétrico  

Secagem da massa  Tapiti (tipiti)  Prensa  
Torração Forno de pedra Forno com folha de zinco 

Fonte: Acervo dos autores 

 
Pelas informações coletadas é possível identificar as mudanças que foram sendo 

implementadas ao longo do tempo, seguindo a lógica desenvolvida pelos detentores do 

conhecimento tradicional, moradores da Comunidade. Iniciando com o processo de 

preparação da terra que era realizado apenas com a enxada, na atualidade utiliza-se o trator. 

Segundo Teske (2010):  
Um outro momento muito significativo e marcante na vida de toda a comunidade, 
visto, inclusive, ser lembrado como um dos fatores de forte mudança, foi a doação de 
um trator novo de fábrica, pela Fundação do Banco do Brasil, através de um projeto 
de Desenvolvimento Rural Sustentável (DRS) (p. 125). 
 

No caso da plantação das mudas de mandioca a atividade continua adotando o mesmo 

modelo das antigas gerações:  
Para o plantio são utilizadas partes do caule da mandioca arrancada. O caule é cortado 
com facão, produzindo-se a maniva. Cada maniva mede entre 10 e 15 cm e deve 
conter cerca de 5 (cinco) pitonguinhos (gemas), de onde nascem as raízes e os brotos, 
que, ao se desenvolverem, constituirão um novo pé de mandioca (Vizolli, et al. 2012, 
p. 599). 
 

Na fase da colheita usa-se a seguinte analogia: dois carrinhos de mão de raízes 

equivalem à produção de um saco de farinha. Ainda segundo os moradores, a farinha 

produzida pela comunidade é baseada no uso da mandioca doce, portanto não se produz 

farinha de puba que utiliza mandioca brava para sua produção.  

Após a separação das raízes das ramas da mandioca, ou seja, os caules que deverão 

tornar-se novas mudas (manivas), as raízes devem ser raspadas para a retirada da casca. Esta 

etapa normalmente é realizada com vários membros da comunidade, em torno de 4 a 6 
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pessoas, podendo ser da mesma família ou não, momento de muita conversa e troca de 

experiências (Figura 4). 

 
Figura 4: Mandioca descascada 

 
Fonte: Acervo dos autores 

 
Depois disso lava-se as raízes da mandioca e prepara-se a ralação, atualmente este 

processo é feito pelo ralador com motor elétrico, um dos instrumentos que foi introduzido 

para facilitar a produção de farinha (Figura 5). 

 
Figura 5: Processo de ralação da mandioca 

 
Fonte: Acervo dos autores 

 
Nesta fase a mandioca torna-se uma massa densa que será lavada e coada: 
Segundo dona Rosa, lava-se um terço de toda massa. A lavagem de parte da massa é 
feita para que a farinha não fique encardida (amarelada) e para não ficar muito leve. A 
massa lavada é misturada de forma homogênea com o restante da massa (a não 
lavada) (Vizolli et al., 2012, p. 601). 
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A massa de mandioca lavada e preparada é colocada em sacos de linhagem que são 

preparados como se fossem almofadas, estas almofadas são colocadas na prensa para a 

retirada da água. Vale ressaltar o quanto o uso da prensa mecânica em detrimento do tapiti, na 

etapa de espremer a massa de mandioca foi de fundamental importância para facilitar o 

trabalho dos quilombolas na produção da farinha de mandioca (Figuras 6 e 7). 

 
Figura 6: Uso do tapiti para espremer a massa de mandioca 

 
Fonte: Essa foto está disponível na primeira nota de rodapé1 

 

Figura 7: Prensa de madeira para espremer a massa de mandioca 

 
Fonte: Acervo dos autores 

 
Finalizada a retirada da água da massa de mandioca passa-se à peneiração para que os 

pedaços grossos resultantes da ralação da raiz sejam separados e utilizados como 

subprodutos, na produção de beijus (tapioca). A massa seca e peneirada é colocada no forno 

 
1https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fdocplayer.com.br%2F145021385-Universidade-
federal-de-goias-faculdade-de-ciencias-sociais-programa-de-pos-graduacao-interdisciplinar-em-performances-
culturais-vanusa-nogueira-
neves.html&psig=AOvVaw2mkoYCXdEogC8z4abXbyL6&ust=1614719383316000&source=images&cd=vfe
&ved=0CAIQjRxqFwoTCPC05s-AkO8CFQAAAAAdAAAAABAJ 
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de torração numa temperatura bastante alta, em torno de 180º C a 200º C. Desde que se 

inicia, a torração não pode ser interrompida, até que toda a massa de mandioca enxuta pela 

prensa seja torrada (Figura 8). 

 
Figura 8: Torração da farinha de mandioca 

 
Fonte: Acervo dos autores 

 

Depois de finalizada a torra, a farinha de mandioca é acondicionada nos sacos de 

linhagem e pode ser comercializada pelos moradores da Comunidade (Figura 9). A partir da 

implementação das novas ferramentas mecânicas no processo de fabricação tornou-se 

possível a produção de 1 ou 2 sacos de farinha de mandioca num período de apenas 5 dias, o 

que é considerado pelos quilombolas como um tempo ideal para a realização dessa tarefa. 

 
Figura 9: Farinha de mandioca pronta para a comercialização 

 
Fonte: Acervo dos autores 

 
A produção de farinha de mandioca pode ser identificada como processo de 

etnomodelagem (Rosa & Orey, 2017), tendo em vista a riqueza de saberes culturais que 

estão envolvidos, além da perspectiva adotada de resolução dos problemas inseridos na 
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prática da atividade, sendo que a adoção de novas ferramentas de trabalho denota o uso da 

criatividade para ressignificar a produção. 

 

Criatividade na Etnomodelagem da Produção de Farinha de Mandioca 

A criatividade serviu como motor para o desenvolvimento da atividade da produção 

de farinha de mandioca nos tempos atuais da Comunidade, com o propósito definido de 

valorização das suas práticas culturais. Para Ostrower (1987): 
Nas múltiplas formas em que o homem age e onde penetra seu pensamento, nas artes, 
nas ciências, na tecnologia, ou no cotidiano, em todos os comportamentos produtivos 
e atuantes do homem, verifica-se a origem comum dos processos criativos numa só 
sensibilidade.  São análogos os princípios ordenadores que regem o fazer e o pensar; 
na avaliação de resultados (em qualquer área) partimos de noções similares de 
desenvolvimento e de equilíbrio (p. 31). 
 

Assim, a adoção de instrumentos modernos para a realização das etapas da produção de 

farinha de mandioca, permitiu à Comunidade que o tempo de produção de farinha fosse 

diminuído e a partir dessa possibilidade, as três casas de farinha existentes podem se dedicar 

de maneira mais prática a esta atividade. 

Ressaltando que a produção da farinha de mandioca não representa apenas uma 

atividade econômica rentável, mas principalmente uma fonte de alimento bastante relevante 

para a culinária da comunidade.  

Vários elementos presentes nas etapas do processo de produção podem ser 

considerados como matemáticos: a organização das covas, o espaçamento entre elas, o 

tamanho das manivas, a analogia entre os carros de mão cheios de raízes de mandioca 

necessários para a produção de determinada quantidade de farinha (em sacos), os padrões de 

medida utilizados para medição do terreno de plantação:  
Mesmo sabendo da existência de um sistema convencional de medidas, na preparação 
do solo os moradores da Lagoa da Pedra fazem uso de um sistema de medidas 
agrárias não convencionais (braça, quadra, tarefa) e no plantio utilizam partes do 
corpo para efetuar medidas (pernas – passos) (Vizolli et al., 2012, p. 602). 

 
Todos estes processos matemáticos que envolvem a produção de farinha de mandioca 

podem ser descritos na perspectiva da Etnomodelagem, ou seja, o “simbolismo, as ideias e os 

procedimentos matemáticos que são gerados em um ambiente sociocultural são expressos por 

meio de práticas matemáticas impregnadas de significado cultural, que podem ser traduzidas por 

meio da etnomodelagem” (Rosa & Orey, 2017, p. 20). 
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O processo relatado no texto aborda elementos culturais e por sua vez, etnomatemáticos 

inseridos na Comunidade Quilombola Lagoa da Pedra no desenvolvimento de uma atividade do 

seu cotidiano.  

A abordagem adotada possibilita que novos conceitos sejam observados a partir de outras 

pesquisas, partindo do princípio que o segundo autor do texto é membro da Comunidade e por 

isso mesmo está diretamente envolvido no processo de sujeito/pesquisador, suas inserções 

carregam as marcas de sua vivência na Comunidade, podemos afirmar que a pesquisa tem caráter 

autobiográfico. 
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