
 

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

125 

Etnomatemáticas da Agricultura Familiar na Cubação de Terra para 
Produção de Arroz 

 
Luciano da Santana Rodrigues 
Instituto Federal de Educação 
Ciência e Tecnologia do Piauí 

Campus Angical 
lucianoluciano.santana1998@gmail.com 

 
Antonio Francisco Ramos 

Instituto Federal de Educação 
Ciência e Tecnologia do Piauí 

Campus Angical 
francisco.ramos@ifpi.edu.br 

 
Olenêva Sanches Sousa 

Red Internacional de Etnomatemática 
oleneva.sanches@gmail.com 

 
Resumo 

Este artigo comunica e amplia estudos sobre Etnomatemáticas dos agricultores familiares de 
Bonito, Amarante (Piauí), envolvendo cálculo de área na cubação de terra para produção de 
arroz. O tema deve-se à familiaridade com a Etnomatemática, o campo e à necessidade de 
valorização de conhecimentos locais. Objetiva refletir sobre a construção desses 
conhecimentos etnomatemáticos e de seus etnomodelos. Fundamenta-se na história de 
unidades de medidas, seu uso didático, em Etnomatemática e Etnomodelagem. Traz um 
estudo teórico pautado em uma pesquisa de abordagem qualitativa e o estende com releituras 
dos artefatos, mentefatos e sociofatos identificados, que revelaram operações com os 
etnomodelos êmicos. 
 
Palavras-chave: Pesquisa e Prática em Etnomatemática. Etnomodelagem. Agricultura 
Familiar. Produção de Arroz. Medidas de Área. 
 
Etnomatemáticas de la Agricultura Familiar: Cubicación de Tierra para la 

Producción de Arroz 
 

Resumen 
Este artículo comunica y amplía estudios sobre Etnomatemáticas de agricultores familiares en 
Bonito, Amarante (Piauí), que involucran el cubicación de tierra para la producción de arroz. 
La elección del tema se debe a la familiaridad con la etnomatemática y el campo y la 
necesidad de valorar el conocimiento local. Tiene como objetivo reflexionar sobre la 
construcción de este conocimiento etnomatemático y sus etnomodelos. Se basa en la historia 
de las unidades de medida y su uso didáctico, en Etnomatemática y Etnomodelación. Trae un 
estudio teórico basado en una investigación con enfoque cualitativo y lo amplía con 
reinterpretaciones de los artefactos, mentefactos y sociofactos identificados, que revelaron 
operaciones con los etnomodelos emic. 
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Palabras clave: Investigación y Práctica en Etnomatemática. Etnomodelación. Agricultura 
Familiar. Producción de Arroz. Medidas de Área. 
 
Ethnomathematics of Family Farming: Land Cubing for Rice Production 

 
Abstract 

This paper communicates and expands studies on Ethnomathematics of family farmers in 
Bonito, Amarante (Piauí), involving earth cubing for rice production. The choice of theme is 
due to familiarity with Ethnomathematics and the field and to the need to value local 
knowledge. It aims to reflect on the construction of this ethnomathematical knowledge and its 
ethnomodels. It is based on the history of units of measurement and their didactic use, in 
Ethnomathematics and Ethnomodelling. It brings a theoretical study based on a research with 
a qualitative approach and extends it with reinterpretations of the identified artifacts, 
mentifacts and sociofacts, which revealed operations with the emic ethnomodels. 
 
Keywords: Research and Practice in Ethnomathematics. Ethnomodelling, Family Farming. 
Rice Production. Area Measurements. 
 

Introdução 

Ainda é comum que a Matemática seja concebida e difundida como uma disciplina de 

grande complexidade. Esta concepção faz com que estudantes a vejam como desconexa da 

realidade, baseada em cálculos que não lhes têm significados. Entendendo que o educador 

matemático deve estabelecer relações entre a vivência estudantil e a Matemática escolar, 

partimos do princípio de que é papel desse educador fazer emergir a Etnomatemática. 

Etnomatemática é um programa de pesquisa e uma teoria geral do conhecimento em 

expansão, que envolve pesquisa e prática pedagógica. Como exemplo, este artigo comunica e 

amplia estudos sobre Etnomatemáticas em um contexto específico, a agricultura familiar da 

cidade de Amarante do estado do Piauí (PI), na região Nordeste do Brasil, e reflete sobre 

possíveis considerações desses conhecimentos na prática pedagógica. 

Nesse sentido, a pesquisa, comunicada neste trabalho, surgiu do desejo de contribuir 

para a contextualização do ensino de matemática e para a valorização do conhecimento 

matemático de agricultores familiares da comunidade Bonito, em Amarante-PI. Objetiva 

evidenciar a Etnomatemática como referencial de pesquisa e suas implicações pedagógicas, 

tendo em vista uma nova abordagem educacional e sociocultural para a região do Médio 

Parnaíba Piauiense.  

Autores que têm preocupações afins em outras regiões, como Araújo e Giongo (2016), 

Knijnik (2005), Silva e Gonçalves (2020) são trazidos à reflexão. No entanto, por não 

encontrar referências na literatura na região pesquisada, entendemos que a investigação é 
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inédita e se mostra relevante à área da Etnomatemática, no que se refere à busca da 

compreensão de como é possível ensinar sistemas de medidas de áreas utilizando elementos 

da cultura dos agricultores familiares. Esses fatores levaram à definição da seguinte questão 

para a pesquisa: Como os agricultores da comunidade Bonito, em Amarante (PI), constroem 

e aplicam conhecimentos etnomatemáticos no cultivo de arroz, baseando-se no cálculo de 

áreas? Posteriormente, nossa atenção voltou-se para o processo de cubação de áreas. 

A participação no Grupo de Estudos em Etnomatemática do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI), iniciado em 2017, foi determinante à nossa 

aproximação com a Etnomatemática, conforme Rodrigues, Viana e Ramos (2018; 2019). A 

vivência no campo e a necessidade de valorização do conhecimento matemático implícito nas 

práticas e saberes dos agricultores familiares motivaram o nosso interesse. Assim, além da 

lacuna na literatura, a escolha do tema se deu por já possuirmos uma familiaridade, 

simultaneamente, com a Etnomatemática e com a agricultura familiar. 

O consumo de alimentos em Amarante (PI) depende muito da agricultura familiar. 

Nesta região, verifica-se a produção de feijão, milho, melancia, melão, arroz, dentre outros. 

No entanto, para o consumo das famílias, a produção de arroz é a de maior importância, 

motivo que levou à seguinte delimitação do tema da pesquisa: Etnomatemáticas dos 

agricultores familiares da comunidade Bonito em Amarante (PI) aplicada ao cálculo de área 

na produção de arroz. Como já mencionado, nesse contexto, a cubação de terra tornou-se um 

objeto específico. 

O objetivo geral era compreender o processo de construção do conhecimento 

etnomatemático dos agricultores familiares da comunidade Bonito em Amarante (PI) 

aplicados ao cálculo de áreas e estimativas para produção de arroz, e os específicos: 

identificar os artefatos utilizados no processo de medição de áreas de terras; mapear os 

etnomodelos para o cálculo de área de terra na produção de arroz; perceber as estratégias de 

resolução de problemas envolvendo cálculo de área e produção por área cultivada; 

estabelecer a relação do etnomodelo matemático (êmico) dos agricultores familiares e o 

currículo da escola (ético); refletir acerca da importância do conhecimento êmico para a 

produção de etnomodelos dialógicos. 

A fundamentação teórica considerou: uma retrospectiva histórica sobre unidades de 

medidas de comprimento e áreas, baseada em Giovanni Júnior e Castrucci (2018), Souza e 

Pataro (2012) e Onofre (2018); aspectos teóricos da Etnomatemática e ciclo do 
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conhecimento, conforme D'Ambrosio (2005; 2012) e Sousa (2016); uma conceituação de 

Etnomodelagem e de etnomodelos êmico, ético1 e dialógico, de Rosa e Orey (2012; 2018).  

A metodologia, de abordagem qualitativa, considerou uma pesquisa bibliográfica de 

caráter exploratório, conforme Minayo (2009), a entrevista semiestruturada e a observação 

participante natural como instrumentos de coleta de dados, definidas por Marconi e Lakatos 

(2003).  

O presente estudo intenta comunicar a referida pesquisa, defendida em novembro de 

2020 na graduação de um curso de Licenciatura em Matemática, sob o olhar do próprio 

graduando e de seus orientadores, ampliando-a com estudos pautados nas considerações de 

membros da banca de defesa do trabalho de conclusão de curso (TCC), que lhe são teóricos 

de referência. 

Desse modo, o artigo se desenvolve entre a comunicação de resultados finais de uma 

pesquisa e reflexões acerca desses resultados, ora parciais para a ampliação do estudo, na 

perspectiva da Etnomatemática e Etnomodelagem, que visa à colaboração no debate teórico, 

bem atual, e à criação de elementos que se constituam em uma nova pesquisa e em recursos 

para a prática pedagógica incorporando estudos referentes à cubação de terra, como processo 

de medição de áreas.  

Nesse sentido, distribuímos o texto em cinco seções: esta Introdução, que comunica 

dados da pesquisa e explica a sua ampliação; Unidades de medida, Etnomatemática e 

Etnomodelagem: uma fundamentação teórica, que apresenta o estudo teórico dos conceitos 

iniciais mais relevantes da pesquisa; A pesquisa realizada e seus resultados, que apresenta 

brevemente dados da pesquisa realizada, sua análise e resultados; A pesquisa em 

(re)construção e possibilidades investigativas, que traz considerações sobre os resultados da 

pesquisa realizada, tornando-os parciais e possibilitando a construção de uma nova pesquisa, 

além de apresentar novos referenciais, reflexões e perspectivas para a continuidade; 

Considerações finais, que expõe algumas inferências sobre os estudos realizados e 

expectativas. 

 

Unidades de Medida, Etnomatemática e Etnomodelagem: Uma Fundamentação Teórica 

É muito difícil estabelecer o marco inicial do interesse pelo aprofundamento 

conceitual sobre algo. Sabemos que o desejo de contribuir para a Educação Matemática com 

 
1Para os autores, o termo ético é de origem antropológica, não tendo relação com as questões de moralidade. 
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a valorização dos conhecimentos dos agricultores familiares mostrou-se concretizável quando 

conhecemos a Etnomatemática, no Grupo de Estudos do IFPI/Campus Angical, que nos levou 

ao encontro da Etnomodelagem.  

Com foco nos sistemas de medidas aplicados aos cálculos de áreas de produção de 

arroz, a pesquisa teórica iniciou pelos fatos históricos e referenciais didáticos sobre sistemas 

de medidas, para seguir pelas manifestações culturais do saber etnomatemático, incorporar 

conceitos da Etnomodelagem, até buscar, nos currículos formais, um espaço para 

possibilidades de concretização na prática pedagógica. 

Livros didáticos do 6º ano do Ensino Fundamental trazem um pouco da História da 

Matemática: as unidades de medidas acompanham a história do ser humano, que, segundo 

Souza e Pataro (2012), utilizaram o próprio corpo como base, sendo variáveis, portanto, em 

contextos diferentes e gerando vários conflitos; Giovanni Júnior e Castrucci (2018) dizem 

que, hoje, o metro é “definido como o comprimento do trajeto percorrido pela luz, no vácuo, 

durante um intervalo de tempo de 1/299792458 de segundos” (p. 237). 

O metro possui múltiplos - quilômetro (km), hectômetro (hm) e o decâmetro (dam) - e 

submúltiplos - decímetro (dm), centímetro (cm) e o milímetro (mm) -, mantendo uma relação 

decimal entre eles. Um mecanismo prático de conversão dessas medidas, apresentado em 

Onofre (2018), é muito utilizado nas práticas pedagógicas, e segue uma lógica similar para as 

medidas de área (m²), cujos múltiplos e submúltiplos têm uma relação centesimal. No 

entanto, paralelamente ao que é adotado pelo sistema internacional (SI) de medidas, outras 

unidades não oficiais são utilizadas de modos diferentes, conforme necessidades e contextos 

de uso, e, portanto, podem sofrer variações. 

Na agricultura familiar, identificamos que a Braça, como medida de comprimento, e a 

Tarefa, como medida de área, são frequentes, por servirem a comprimentos e áreas menores. 

Freitas (2015) apresenta a Braça como equivalente a 2,20 m, e a Conta e a Tarefa como seus 

múltiplos. Focando a comunidade pesquisada, consideramos que, ainda conforme Freitas 

(2015), a Tarefa é “unidade de comprimento utilizada nos campos equivalente a 25 x 25 

braças ou 3025 metros quadrados” (p. 3). 

Etnomatemática é o nome que D’Ambrosio (2012) dá aos conhecimentos matemáticos 

enraizados na cultura de um povo, cuja palavra se compõe das “raízes tica, matema e etno 

para significar que há várias maneiras, técnicas, habilidades (tica) de explicar, de entender, de 

lidar e de conviver (matema) com distintos contextos naturais e socioeconômico da realidade 
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(etno)” (p. 101). Por isso, consideramos afirmar que os agricultores familiares usam 

Etnomatemática ao lançarem mão de técnicas que possam solucionar os problemas relativos à 

produção.  

O conhecimento etnomatemático, conforme Sousa (2016), segue “um ciclo que 

garante o viver e a manutenção da vida, isto é, a sobrevivência e a transcendência” (p. 150). 

A autora refere-se ao Ciclo do conhecimento do Programa Etnomatemática, de D’Ambrosio 

(2009, grifos do autor): “→ Realidade que informa o Indivíduo que processa e executa uma 

Ação que modifica a Realidade que informa o Indivíduo →”. Com base nisso, torna-se 

importante compreender a construção dos conhecimentos etnomatemáticos dos agricultores 

familiares da comunidade Bonito em Amarante-PI.  

Reconhecemos, nos estudos de Rosa e Orey (2018), que a Etnomodelagem pode 

aproximar o conhecimento presente na cultura com o conhecimento escolar, tendo a 

Etnomatemática em uma perspectiva da modelagem matemática. Para esses autores, os 

etnomodelos, como “instrumentos ou artefatos culturais utilizados para proporcionar o 

entendimento e a compreensão dos sistemas que são retirados da realidade dos membros de 

grupos culturais distintos” (Rosa & Orey, 2018, p. 120), classificam-se em êmico, ético e 

dialógico. 

Os etnomodelos êmicos expressam a percepção dos membros do grupo sobre a 

utilização dos conhecimentos em suas realidades, a exemplo dos agricultores familiares. Os 

éticos são confeccionados pelos observadores/pesquisadores, a partir de uma análise e da 

modelagem, representando “a maneira como esses modeladores imaginam que os sistemas 

retirados dessa realidade funcionam” (Rosa & Orey, 2018, p. 122). Mas, para os autores, os 

conhecimentos êmicos ou éticos devem ser abordados dialogicamente, transformando os 

êmicos em éticos e vice-versa, pois, enquanto a Etnomatemática valoriza a importância do 

conhecimento êmico, a Etnomodelagem busca a sua aproximação com o ético pela 

modelagem matemática. 

Sob o ponto de vista de Rosa e Orey (2012), a Etnomodelagem “pode ser considerada 

como a região de intersecção entre a antropologia cultural, a Etnomatemática e a modelagem 

matemática” (p. 868), o que se mostra útil à consideração da Etnomatemática no currículo 

escolar. Nesse sentido, D’Ambrosio (2005) propõe o currículo trivium que se baseia na 

literacia (instrumentos comunicativos), materacia (instrumentos analíticos) e tecnoracia 

(instrumentos materiais): “a literacia é a capacidade de processar informação escrita e falada 
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(...) materacia é a capacidade de interpretar e analisar sinais e códigos, (...) tecnoracia é a 

capacidade de usar e combinar instrumentos, simples ou complexos, inclusive o próprio 

corpo” (p. 119). 

Consideramos que o currículo trivium pode atender à Lei 9.394/1996, que, em seu 

artigo 1º, diz que “a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida 

familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos 

movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais.”. 

Igualmente, parece-nos que está em coerência com a Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC, 2017, p. 9-10), especialmente com as competências 1, 3, 4, 6, 7 e 9, no que se refere 

à valorização da diversidade. 

Enfim, todos esses fatores nos motivaram a empreender esforços na elaboração de 

etnomodelos dialógicos que possam ser contributivos à consideração dos conhecimentos 

etnomatemáticos dos agricultores familiares da comunidade Bonito em Amarante-PI para o 

currículo escolar, especificamente para sistemas de medidas de áreas. Desse modo, no 

próximo subtítulo, trataremos um pouco sobre a pesquisa realizada na graduação, trazendo 

seus dados, análise e resultados, antes de seguirmos para o seu processo de reconstrução, 

trazendo outros autores e novas reflexões, focados na cubação de terra como medida de área, 

tendo em vista possibilidades investigativas futuras. 

 

A Pesquisa Realizada e seus Resultados 

Esta seção busca contextualizar os dados levantados na pesquisa desenvolvida no 

TCC e apresentar sua análise e resultados, com base nos mesmos aspectos considerados: 

cálculo de áreas para produção de arroz; estratégias de resolução de problemas envolvendo 

cálculo de área e estimativas de produção; conceitos êmicos e éticos presentes no cálculo de 

área de terra na produção de arroz; Etnomatemática, etnomodelagem e o currículo da escola. 

No que se refere aos artefatos e mentefatos relativos ao cálculo de áreas para 

produção de arroz, foram apresentadas as medidas encontradas com os agricultores familiares 

de Bonito, suas definições com base nas entrevistas e conversões para o sistema internacional 

de medidas adotado no Brasil. Embora medidas de volume e massa - Litro2, Prato, Quarta, 

Saco e Carga - apareçam nos dados e análise da pesquisa, vamos destacar, neste trabalho, as 

medidas de comprimento e de área, com especial atenção para a cubação de terra.  

 
2 O Litro é uma medida diferente do litro convencional de 1000ml, apesar da mesma nomenclatura. 
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É importante destacar que as entrevistas e observações foram realizadas diretamente 

com membros de uma família de agricultores da mesma comunidade de um dos 

pesquisadores, o que o tornou um observador participante natural. Como instrumento, o 

smartphone foi utilizado para registro de dados em áudio e imagens.  

Os entrevistados fazem uso de um artefato para realizar as medições, uma vara que 

recebe o nome da medida equivalente ao seu tamanho, Braça, que mede aproximadamente 

2,20 m e é a unidade básica para as medidas de área. Partindo da Braça, temos o Quadrinho e 

a Tarefa ou Linha que possuem relação direta com a medida de comprimento. 

O Quadrinho equivale a uma Braça ao quadrado, ou seja, aproximadamente 4,84 m2, 

já a Tarefa, também conhecida como Linha, corresponde a 625 Quadrinhos 

independentemente do formato da figura (tabela 01). Um exemplo é um quadrado com lado 

de 25 Braças. 

 
Tabela 1: Unidades de medidas êmicas e éticas 

Medidas usadas na 
comunidade Bonito 

Símbolo Conversão Sistema Internacional de 
Medida em metro (m) 

Braça B 2,20 m 2,20 m 

Quadrinho Q Q = B2 4,84 m2 

Tarefa T T = 625×B2 3.025 m2 

Linha Ln Ln = T 3.025 m2 

Fonte: Rodrigues e Ramos (2020) 
 

As entrevistas revelaram que a Braça, o Quadrinho e a Tarefa são úteis à mensuração 

de quantidades de sementes, tanto para o plantio quanto para a estimativa de colheita, e que 

esses cálculos são influenciados pela escolha adequada do local e das sementes, pelo clima, 

tendo em vista uma maior produtividade. Explicitaram, também, uma distinção no trabalho 

para homens e mulheres. 

A análise dos dados considera que esta distinção mostra uma divisão de saberes e 

práticas que caracterizam os sociofatos. Apoiando-se em Rosa (2019), afirma que os fatores 

para a escolha do terreno, que vão sofrendo modificações ao longo do tempo, são os 
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mentefatos, isto é, a linguagem matemática e o conhecimento científico de grupos culturais 

distintos, e que esses fatores fazem parte das ideias, dos valores e crenças que são 

compartilhados de geração em geração, expressando um pensar matematicamente útil à sua 

realidade. 

O pensamento matemático manifesta-se nas estratégias de resolução de problemas 

ligados à produção dos agricultores familiares pesquisados, cujas áreas de várias figuras 

planas, como retângulos, trapézios, triângulos e círculos, decorrem dos valores das medidas 

laterais do terreno, em Braças, e revelam os etnomodelos necessários aos cálculos da área. 

Estudos de Araújo e Giongo (2016) dizem tratar-se do processo de cubação.  

Embora baseada em figuras planas, que não correspondem à realidade da roça 

localizada em um vale, a pesquisa apresentou a etnomodelagem de três etnomodelos para a 

resolução dos referidos cálculos, utilizando equações matemáticas relativas às figuras 

quadriláteras, triangulares e circulares. 

A investigação caracterizou a existência de etnomodelos êmicos como conhecimentos 

etnomatemáticos dos agricultores familiares para lidar com os cálculos de área e estimativa 

de produção, e a sua representação, no sistema internacional de medidas, como etnomodelos 

éticos.  

A análise sugere que o distanciamento entre os etnomodelos êmicos e os éticos, estes 

privilegiados no contexto escolar, gera rupturas e hierarquização de conhecimentos 

etnomatemáticos, e aponta a Lei 9.394/1996, os Parâmetros Curriculares Nacionais e a Base 

Nacional Comum Curricular (2017) como possibilidades para o estabelecimento de diálogos 

entre a cultura escolar e a diversidade de conhecimentos de distintos grupos socioculturais. 

Nesse sentido, esses conhecimentos foram considerados Etnomatemáticas e as suas 

representações, etnomodelos.  

Tomando como referência o currículo do Estado (Silva, Neves, Nery & Anjos, 2019), 

foram identificadas habilidades que reconhecem os sistemas de medidas não padronizadas e a 

sua valorização, bem como possibilidades de estudos de objetos do conhecimento, como 

equações de 1º grau, figuras geométricas planas, sistemas de medidas, operações básicas 

(soma, subtração, divisão e multiplicação), etc.  

Por fim, a pesquisa concebeu a importância dos elementos da diversidade cultural na 

construção do conhecimento e na prática pedagógica. Citamos ainda a Etnomatemática e 
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Etnomodelagem nesse processo, levando em conta Rosa e Orey (2018), para sugerir o 

trabalho com etnomodelos dialógicos na tradução entre conhecimentos êmicos e éticos. 

 

A Pesquisa em (Re)Construção e Possibilidades Investigativas 

Os resultados do TCC apontaram sugestões para ampliação da abordagem de estudo 

ao incorporarem a categoria cubação de terra no processo etnomatemático das medidas de 

áreas utilizadas pelos agricultores familiares, provocando no pesquisador e nos seus 

orientadores o desejo de continuidade, conforme indicado ao longo do texto. 

Os estudos de Rodrigues (2020), ampliados por Rodrigues e Ramos (2020), 

destacaram os métodos usados pelos agricultores para calcular a área de terrenos, ilustrados 

na figura 1, na qual é demonstrado pelos agricultores como se operacionalizam as medidas de 

comprimento e de área, aqui considerados como cubação conforme (Knijnik, 2005; Araújo, 

& Giongo, 2016 ). 

 
Figura 1: Cálculo de áreas com formato quadrilátero, triangular e circular 

 
Fonte: Adaptada de Rodrigues (2020) 
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O autor ainda apresentou uma etnomodelagem (figura 2) para essas formas de calcular 

áreas, em três fórmulas que servem especificamente para uma determinada região, para 

figuras quadriláteras, triangulares e circulares. 

 
Figura 2: Etnomodelagem para cálculos de áreas em três formatos 

 
Fonte: Adaptado de Rodrigues (2020) 

 
Tais modelos se apresentam de forma não simplificada, porém percebe-se 

semelhanças com os processos de cubação da terra, encontrados por Knijnik (1996), 

chamados de método do Adão e método do Jorge. As fórmulas para calcular a área de 

quadriláteros e triângulos se assemelham ao método do Adão, que consiste em somar os lados 

opostos e dividir por 2, transformando em um retângulo e depois achando a área do mesmo. 

Já a forma de calcular a área de figuras circulares estudados, se assemelha ao método 

do Jorge que consiste em somar todos os lados da figura (perímetro) e dividir por 4, 

transformando em um quadrado, para, em seguida, calcular o valor da área. Encontramos 

ainda um processo de cubação  entre cubadores de terra de Abaiara (CE), descrito por Silva e 

Gonçalves (2020), referente à terrenos elípticos, que “consiste em construir um retângulo em 

que dois lados opostos tangenciam as extremidades de um de seus eixos e os outros dois são 

segmentos de retas secantes a elipse” (p. 400). Todavia, a modelagem apresentada pelos 

autores difere dos achados entre os agricultores familiares da comunidade Bonito. 
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Retomando o pensamento de Knijnik (2005), o primeiro método (do Adão) era usado 

pelos egípcios dos períodos ptolomaicos, romanos e cóptico e que o segundo (do Jorge) era 

chamado, em algumas comunidades, de esquadrejar a terra. A figura 3 apresenta os dois 

métodos além de mostrar o valor da área usando o método ensinado na escola. 

 
Figura 3: Geometria particular do campo 

 
Fonte: Knijnik, G. (2005, p. 88) 

 
Apesar das diferenças regionais entre os métodos (Egito antigo, regiões Nordeste e 

Sul do Brasil), são claras as semelhanças entre eles e, supostamente, compartilham da mesma 

origem histórica por influência de muitas dinâmicas de encontros culturais. Certamente 

caberiam estudos e reflexões sobre o percurso histórico desses métodos, assim como das 

medidas usadas pelos agricultores familiares, enquanto etnomatemáticas legítimas e 

etnomodelos êmicos, portanto relevantes às comunidades que os utilizam e passíveis de 

valorização a partir da sua etnomodelagem ética e de sua consideração dialógica na Educação 

escolar.  

 

Considerações Finais 

Conforme proposto neste estudo, objetivamos a compreensão do processo de 

construção de conhecimentos etnomatemáticos dos agricultores familiares da comunidade 

Bonito em Amarante-PI aplicados aos cálculos de áreas e estimativas para produção de arroz, 

incorporando às análises o conceito de cubação de terra. Para tanto, apresentamos os artefatos 
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culturais e as unidades de medidas êmicas utilizadas neste processo, desde o preparo da terra 

aos cálculos de estimativas de sementes para o plantio e colheita, além de alguns modelos 

éticos, pensando na utilização de uma abordagem dialógica na Educação escolar, tendo em 

vista a Lei brasileira e documentos curriculares oficiais vigentes. 

Ademais, o estudo possibilitou o mapeamento dos etnomodelos êmicos envolvidos na 

cubação de terras com formato geométrico irregular, a exemplo da Braça, Quadrinho e 

Tarefa ou Linha. Constatamos que o artefato utilizado para construção da unidade básica 

(Braça) é a vara que tem uma medida aproximada 2,2 m. 

A observação do uso dessas categorias êmicas e do seu instrumento de medição (vara) 

no cálculo de área possibilitou perceber que a principal estratégia para resolução de 

problemas envolve processos de cubação da terra semelhantes ao método do Adão, que 

contempla quadriláteros e triângulos, conforme os estudos de Gelsa Knijnik (2005). 

Observamos ainda que a família de agricultores estudada usa um método semelhante 

ao do Jorge, mas para calcular apenas áreas circulares, em vez de quadriláteros e triângulos. 

Para isso, leva em consideração o perímetro, que é dividido por quatro, transformando de 

forma hipotética o círculo em um quadrado, para, em seguida, calcular o valor da área. 

Ademais, o estudo promoveu o estabelecimento de uma relação entre o sistema êmico 

de medida adotado pelos informantes na pesquisa e o sistema internacional de medidas, que 

constitui objeto de conhecimento matemático no currículo escolar, considerado como ético. 

Diferentemente do sistema de ensino da escola, cujos conhecimentos privilegiam a escrita, os 

etnomodelos êmicos são ensinados de uma geração a outra de forma oral e por meio da 

utilização de cálculo mental na resolução dos problemas matemáticos que envolvem a 

cubação de áreas de terra. 

Neste contexto, o professor-pesquisador desempenha um papel importante no 

processo de mediação entre os saberes êmicos e éticos, por meio de atos de tradução como 

estratégia pedagógica para a construção de conhecimentos etnomatemáticos, levando em 

consideração aspectos locais e globais, conforme defende D’Ambrosio (2005). Isto traz 

implicações na formação de um currículo em ação que possibilita processos educativos que 

valorizem o pensamento plural em contextos marcados pela diversidade cultural, em que os 

etnomodelos êmicos ganham sentido e significados no cotidiano. 

Assim, além dos achados etnomatemáticos encontrados por meio deste estudo, novas 

expectativas emergem  na medida em que se amplia a discussão acerca das origens históricas 
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e antropológicas dos etnomodelos identificados, visto que os estudos de Knijnik (2005) nos 

levaram a fazer analogias, mesmo havendo diferenças regionais entre os processos de 

cubação, fato que nos remete a pensar acerca da origem sócio-histórica da formação do povo 

da região onde se situam os agricultores da comunidade Bonito de Amarante, no estado de 

Piauí, dada as influências resultantes da dinâmica de encontros culturais marcada pela 

contribuição afrodescendente. 
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