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Resumo 

A presente dissertação aborda o tema referente ao uso de medidas não-oficiais no cotidiano das pessoas 

ligadas à área rural, moradoras do Distrito de Talhado (SP). Para o desenvolvimento da parte teórica, foi 

construída uma cronologia que apresenta um panorama dos principais acontecimentos na Europa e na 

América à época da concepção do sistema métrico decimal para que, com isso a explicação sobre a 

reforma do sistema métrico decimal na França, em Portugal e no Brasil seja mais bem compreendida. 

Para o desenvolvimento da parte empírica, fez-se uso da pesquisa qualitativa de caráter etnográfico, onde 

as técnicas utilizadas compreenderam a observação participante e entrevistas não-estruturadas, tendo 

como instrumento de coleta de dados o diário de campo. A análise teve como referencial teórico principal 

publicações na área do Programa de Pesquisa em Etnomatemática.  

  



Abstract 

In the current work, having as a fundamental help the Etnomathematics, it was possible to review a 

chapter of the mathematical knowledge from one of the Brazilian indigenous tribes, in other words, the 

Kalapalo from the Upper Xingu. History books, great encyclopedias and the most varied etnographic 

works from Brazil possess a vast amount of information concerning the indigenous people that have been 

living here since before the beginning of the colonization of the Brazilian territory. The post-invasion 

history of the Brazilian indians have shown a progressive quantitative  

 


