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RESUMO 
A matemática está presente em diversas atividades humanas em âmbito cultural e em especial na 
tradição da costura artesanal, onde se percebe a sua relação com a produção de trabalho dos 
profissionais que atuam de forma empírica no mercado de trabalho e que a Modelagem 
Matemática observa com olhos atentos a sua manifestação e aplica este conhecimento em 
atividades acadêmicas e científicas. Este estudo apresenta a relação entre esses conhecimentos e 
a ilustra através de uma experiência que tomada a partir da atuação docente dos autores com 
alunos do Curso de Matemática da Universidade do Estado do Pará (UEPA) no município de São 
Miguel do Guamá, no nordeste do Estado do Pará, desenvolvida através de pesquisas feitas junto 
a artesãs de costura na área urbana do município, com ênfase à técnica de trabalho das mesmas, 
empregando operações matemáticas simples e a utilização da geometria plana e espacial. 
 
 
 
Palavras-chave: Modelagem Matemática. Costura artesanal. Geometria. Ensino superior. 
 
 
 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
  

O tema surgiu em função da atuação profissional dos autores em 

várias disciplinas e na orientação de Trabalhos de Conclusão de Curso (TCCs) no 

Curso de Licenciatura em Matemática, onde o despertar do interesse inicial pela 

Modelagem Matemática partiu dos próprios alunos em seus projetos preliminares, 

depois desenvolvidos nas respectivas monografias.  

 

Uma destas aplicações mais interessantes observadas reside na 

atividade da costura artesanal, observada no município de São Miguel do Guamá, 

nordeste do Estado do Pará, mais conhecido pelas olarias cerâmicas, porém 

possuindo atividades de trabalho alternativas, onde as diferentes utilizações da 

matemática, adaptadas a cada especificidade, tornam facilitado o entendimento 
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daqueles que buscando aprimorar seus saberes, também compreendem este 

conhecimento matemático em âmbito social e cultural. 

 
 A metodologia utilizada foi a observação direta das atividades dos 

profissionais de costura1, com suas práticas matemáticas empíricas, depois tendo 

sido feito o estudo e a simulação de informações a partir das constatações feitas, 

em seguida empregando-se a técnica de organização de dados e aplicação de 

conhecimentos pela Modelagem Matemática, o que privilegiou o tratamento de 

conteúdo de forma qualitativa. Este por si mesmo, torna-se valorizado pela 

realização de momentos de reflexão e análise, constituindo um trabalho “pessoal, 

autônomo, criativo e rigoroso” (SEVERINO, 2007, p. 214). Uma das 

características fundamentais deste processo e forma de trabalho qualitativo é que 

a investigação passa a fazer parte da vida do pesquisador, identificando-se a isso 

a situação desta pesquisa, pois a realidade pesquisada (atividade de costura 

artesanal) foi sugerida pelos próprios alunos em função do conhecimento da 

realidade vivenciada. 

 

2. DETALHAMENTO DO OBJETO DE ESTUDO DA MODELAGEM 
MATEMÁTICA 

  
 

A partir do objeto de estudo definido – a produção da costura artesanal 

– realizou-se a compreensão dos passos e o encaminhamento do trabalho de 

modelagem propriamente dito. Para que isso se tornasse possível, havia 

necessidade de buscar fundamentação teórica com base em textos, lançando-se 

mão inicialmente de Bassanezi (2002) e Biembengut e Hein (2000). Como nos 

revelam os mesmos, o caminho inicial da Modelagem Matemática normalmente é 

proposto por quem está estudando, pois assim o objeto de estudo bem como a 

forma de abordar o conteúdo não serão estranhos ao mesmo, facilitando o 

                                                
1 O costureiro artesanal caracteriza-se como um profissional que trabalha em pequena escala de 
produção de serviços e sem recursos industriais, comumente atuando de forma autônoma, lidando ele 
próprio com a venda dos seus produtos e com a compra de matéria-prima; normalmente não tem 
formação específica e em geral atuam com este serviço pessoas do sexo feminino; são típicos serviços 
de costura a execução de bainha de roupas, a redução e adaptação de peças e a confecção de roupas 
a partir de moldes desenhados manualmente em papel ou papelão e depois no tecido que irá compor a 
peça. Adaptado de SACCONI, Luiz Antonio. Minidicionário da língua portuguesa. São Paulo: Escala, 
2007, p.163. 
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domínio do seu aprendizado. Este tema/ objeto de estudo inicial marca o início do 

trabalho feito pelo modelador. 

 

O termo modelo designa a representação de alguma coisa, um padrão 

ou ideal de imitação ou comparação. Ele se constitui como um elemento de busca 

racional de compreensão de forma intuitiva, para poder operacionalizar deduções. 

A modelagem ou arte de modelar é um processo que emerge da própria razão e 

de uma necessidade vital2. 

  

Modelar matematicamente é algo distinto de modelar no contexto dos 

outros conhecimentos, “consiste na arte de transformar problemas da realidade 

em problemas matemáticos e resolvê-los interpretando suas soluções na 

linguagem do mundo real” (BASSANEZI, 2002, p.16). Biembengut e Hein (2000, 

p.12) vão um pouco além, ao afirmar que esta arte deve “formular, resolver e 

elaborar expressões que valham não apenas para uma situação particular, mas 

que também sirvam posteriormente para outras aplicações”. Um modelo 

matemático retrata uma visão simplificada do fenômeno em estudo, ou seja, leva 

em conta aspectos reais da situação pesquisada, o que contribui bastante para o 

ensino e a aprendizagem da matemática 
 

2.1.  DEFINIÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO 

 

A Modelagem Matemática contribui de forma relevante com alunos e 

professores no processo de ensino e aprendizagem, permitindo a melhor 

compreensão e raciocínio matemáticos sobre os problemas sociais, do cotidiano e 

específicos de muitas áreas de trabalho e estudo, como é o caso do artesanato 

ou de atividades culturais que requerem um ofício de trabalho. A costura artesanal 

é uma destas atividades que é realizada normalmente por pessoas que se quer 

possuem formação escolar básica, mas que nem por isso deixam de produzir 

peças de costura que requerem operações matemáticas elementares, mas de 

muita aplicabilidade e feitas cotidianamente em intenso volume de produção. 
                                                
2 SACCONI (2007  idem  nota anterior), destaca estes aspectos descritos, distinguindo a modelagem na 
moda como sendo o ato de “fazer um modelo ou molde” de peça do vestuário ou acessório, como 
atividade específica do ramo da moda (p. 408). 
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Entre as atividades que incidem na realização de práticas que 

trabalham o raciocínio e o pensar matemático que desenvolve uma profissional de 

costura estão, por exemplo, a própria CONTRATAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO DO 

SERVIÇO (i), relacionando-se à matemática financeira, onde a mesma determina 

o valor do serviço que irá prestar em função da técnica usada, materiais 

trabalhados e o próprio dispêndio de mão-de-obra; a DEFINIÇÃO E O CÁLCULO 

DE MATERIAIS E TÉCNICAS DE TRABALHO (ii), que incide em diversas 

atividades que um profissional deste tipo desenvolve como a utilização de 

matéria-prima e materiais e recursos acessórios de moda, exigindo, por exemplo, 

calculo de área, unidades e determinações de medidas e geometria plana; a 

finalização do serviço de costura remete a um conhecimento mais complexo, 

referente a NOÇÕES DE FÍSICA, ENVOLVENDO UM ESTUDO DE TEXTURAS, 

PESO DOS MATERIAIS, ERGONOMIA E DINÂMICA ESTRUTURAL DE 

MOVIMENTAÇÃO DE PEÇAS (iii), para saber, por exemplo, se uma peça de 

roupa utilizada por uma pessoa poderá ser suportada pela mesma em condições 

normais de uso ou mesmo em condições especiais ou mais específicas, o que 

requer um conhecimento de geometria plana e espacial, além de outros saberes. 

Isso tudo a profissional de costura desenvolve de forma empírica, como um 

conhecimento trabalhado na tradição cultural, normalmente ensinado de pai para 

filho ou de mãe para filha. 

 

A apuração do gosto estético está desde o início do seu trabalho, onde 

percebe-se que a artesã costureira trabalha em geral com o bom censo na 

escolha dos materiais e definição de modelos de roupa escolhidos e 

encomendados pela clientela. Este profissional usa estilos e formas de peças de 

vestuário já existentes ou prontas, sem enveredar nas ações criativas ou 

inovacionais da moda, pois isso faz o estilista ou designer de moda. Porém, como 

este estudo não foi o foco principal, tratamos mais especificamente dos aspectos 

relativos ao trabalho de costura em si. 

 

Para facilitar este raciocínio de compreensão do problema prático de 

costura, optamos em trabalhar nossa pesquisa incidindo sobre o segundo tipo de 
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atividade exemplificada anteriormente, ou seja, o desenvolvimento de 

SITUAÇÕES PRÁTICAS E DE COTIDIANO RELATIVAS À DEFINIÇÃO E O 

CÁLCULO DE MATERIAIS E TÉCNICAS DE TRABALHO, feita pela profissional 

de costura tradicional. 

 

Escolhido o foco, caracterizamos precisamente o objetivo geral deste 

estudo, que é demonstrar o uso da Modelagem Matemática a partir da 

observação da realidade dos profissionais de costura no município de São Miguel 

do Guamá. A idéia central é a aplicação de modelos matemáticos referentes a 
situações de cálculo (medidas, quantidades e desenho de moldes) que 

surgem no decorrer do processo de fabricação. 

 

Estas ações matemáticas, muito embora nem sempre utilizem ou 

apliquem as convenções matemáticas formais, são relevantes no sentido de 

criarem e constituírem uma estrutura produtiva cultural e socialmente consagrada. 

O próprio fato de serem tradições culturais reconhecidamente existentes, já lhe 

garantem o posto de serem marca ou referencial de um povo, como é o caso da 

relevância e do reconhecimento que tem a cerâmica marajoara ou o brinquedo e 

artefatos de miriti, como marcas ou tradições do povo paraense (IDESP, 1973).  

 
2.2. CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA 

 

No seu aspecto mais específico, esta pesquisa analisa de que forma a 

Modelagem Matemática pode ser aplicada quanto a atividade de desenho de 

moldes para montagem ou construção de peças de costura feitas por costureiras 

artesanais, utilizando o desenho geométrico feito com instrumentos simples, como 

régua, compasso, lápis, borracha e esquadro, sob uma superfície de papel ou 

papelão geralmente improvisada através de jornais usados ou papéis de 

embrulho. Neste intento, foi realizada uma pesquisa de campo em um cenário 

fabril artesanal, na cidade de São Miguel do Guamá, onde atuam muitos 

profissionais artesanais do ramo, tendo sido feita visita a três costureiras que 

trabalham na produção de peças sob encomenda. Lá os alunos, em número de 
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seis, fizeram coleta de dados através de entrevistas e observação da operação de 

desenho e montagem de moldes de costura. 

 

Seguindo os passos metodológicos da Modelagem Matemática no 

momento da própria observação feita por eles, começou-se a suscitar dúvidas a 

respeito do processo e anotadas as mesmas. Definiu-se posteriormente a 

realização de um trabalho (modelagem matemática) a partir do processo de 

criação de peças de roupa, onde se faz a verificação de medidas do cliente que 

encomendou a peça, depois se faz o desenho das partes da peça em papel 

(jornal ou papel de embrulho), para depois recortá-lo sob a superfície de tecido 

previamente escolhido, geralmente adquirido em bobinas ou partes cortadas em 

metros. O questionamento inicial para desenvolver o trabalho foi: como 

sistematizar a modelagem matemática a partir destas informações? Esta pergunta 

era de simples resolução, pois já se havia observado o processo de fabricação 

das artesãs de costura e feito a compreensão de todo o processo de trabalho que 

desenvolve. A partir deste momento, formulou-se de fato o problema da pesquisa 

e neste contexto puderam ser montadas as etapas de trabalho de Modelagem 

Matemática. 

 

3. COMPREENDENDO A CULTURA PARA APLICAR A MODELAGEM 
MATEMÁTICA 

 

A Modelagem Matemática realmente atrai outros conhecimentos para 

junto do aprendizado do conteúdo matemático propriamente dito, o que 

representa um fator de enriquecimento do saber, não só em cada situação 

específica observada, como também de maneira mais ampla. 

 

Para conceber o plano da modelagem em si, recorremos a história da 

matemática e à história da cultura material, uma visão das relações entre modelo 

e modelagem matemática, e trazendo para a atualidade um assunto que mesmo 

sem nenhum senso crítico,faz parte da história do homem desde os tempos mais 

primitivos: a necessidade vital de vestir-se (mais como proteção), considerando-

se a sua presença em um ambiente inicialmente inóspito de intempéries, onde 
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havia grande dificuldade de conseguir abrigo e proteção. Tomando como fontes 

Laver (1990) e Lipovetsky (1989), vemos que assim começou o hábito do homem 

cobrir-se e depois de vestir-se. Para vestir-se, ele tinha que elaborar peças que se 

encaixassem em seu corpo, para isso recorrendo a montagens de superfícies, 

que depois passaram a ser fixadas com objetos como ossos, fibras e pedaços de 

madeira. Com o tempo, passaram a fazer isso através de amarrações. 
 

Foi atando peças de nó em nó, que o homem viu a praticidade de 

perfurar de ponto em ponto as superfícies a serem unidas, utilizando fibras ou fios 

previamente compostos de espécies vegetais como o algodão, o linho, a lã e o 

cânhamo (LAVER, 1990). Assim surgiram os alinhavos que caracterizam a 

costura3. Os objetos inicialmente usados, depois originaram os botões, adereços 

e broches. 
 

Como nosso foco é a técnica de confecção da costura em si, não 

enfatizamos aspectos comunicativos visuais ou estéticos de diferenciação do 

hábito de vestir-se, que desde o início era pouco diferenciado entre homens e 

mulheres e depois passou a ser especializado. Essa é a moda profissional, feita 

por estilistas e designers de moda, que compreende um ramo de conhecimento 

mais complexo e onde se situam os processos de desenho, costura, confecção, 

fabricação, divulgação, manutenção e reciclagem, entre outros aspectos.  

 

No caso, vislumbramos de maneira específica a costura feita por 

artesãs, o que caracteriza como âmbito de visão de conhecimento o saber 

empírico popular ou prático, analisando-se a técnica artesanal do desenho de 

moldes feita por elas. Desta forma, a costureira artesanal não é em geral a 

criadora da moda, muito embora Treptow (2007)4 considere que a moda tanto 

pode ser obra da mente criativa de estilistas ou designers, quanto pode surgir 

pela prática comum ou popular das ruas e depois ser levada à mídia e aos salões 

                                                
3 Costurar – fazer a agulha e a linha passarem de um lado para outro de um material de superfície 
(chapa ou placa) sólida, geralmente tecido ou tela. Adaptado de Sacconi (2007, p. 163). 
 
4 Para Treptow a criação de um estilo ou tendência da moda é algo que acontece naturalmente neste 
ramo de atividade, chegando mesmo a ser uma necessidade, pois a autora considera que a moda “... é 
lançada como proposta de estilo. Sua origem pode estar na coleção de um estilista, num grupo de 
jovens, em um detalhe de vestimenta idealizado pelo figurinista de um filme ou novela ....” (p.27). 
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de desfile. Basicamente a moda profissional trata de inovar as diferentes formas 

de vestir, para isso usando as tendências da moda que surgem como novidades 

do vestir (TREPTOW, 2007). 
 

 Assim como a moda, para tratar das suas novidades, a educação 

matemática também qualifica como tendências as novas formas de agir e pensar 

que lhe dão sangue novo no dia-a-dia. Ai estão por exemplo, a Modelagem 

Matemática, a inserção de jogos na aprendizagem matemática, a 

etnomatemática, a história da matemática, entre outros conhecimentos e práticas 

que cada vez melhor subsidiam o trabalho de ensino e aprendizagem matemática 

dentro e fora da escola. 
 

 Apesar de lidarmos com elementos de saber empírico, nosso 

aprendizado científico é aguçado ao âmbito da aprendizagem de forma contínua, 

uma vez que a educação matemática é uma área de conhecimento que atrai 

também os saberes pedagógicos. Isso remete à compreensão da modelagem 

como método, onde constatamos a existência de dois tipos de modelagem: a que 

é usada como método científico e a que é usada como estratégia de ensino e 

aprendizagem, segundo Bassanezi (2002, p. 32-38).   

 

Como método científico, a Modelagem Matemática pode estimular 

novas idéias e técnicas experimentais e pode servir de linguagem universal para 

compreensão e entrosamento entre pesquisadores em diversas áreas do 

conhecimento, considerando a visão deste autor. Por isso, a integração de 

saberes diferenciados é atingida pela modelagem. 

 

A Modelagem Matemática é a tendência da educação matemática que 

prima pelo desenvolvimento de formas compreensíveis e intercambiáveis de 

conhecimentos em relação à Matemática. Quem modela matematicamente aplica 

a Matemática, no sentido de elucubrar o seu entendimento, numa recíproca 

descoberta conceitual, de raciocínio lógico e de compreensão do contexto social, 

cultural, tecnológico e ambiental que lhe são pertinentes. 
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Entretanto, não se pode fazer modelagem sem estar regido pela 

Matemática, pois a mesma, conhecida por um ou mais sujeitos de um processo, 

poderá ajudar toda uma coletividade (comunidade, associação, empresa, 

instituição, etc). Isto não implica dizer que todos que a façam ou queiram fazer já 

sejam previamente conhecedores dos conteúdos/ saberes matemáticos 

específicos ou não. Desta forma, como podemos fazer a Modelagem Matemática 

no âmbito da atividade artesanal? A respeito disso, torna-se imprescindível uma 

visão cultural e sociológica a respeito das práticas matemáticas, pois trata-se de 

um saber extra-escolar, que normalmente as pessoas aprendem no cotidiano. 

Nele, a matemática é útil à resolução de problemas ou práticas culturais e sociais 

específicas. Com isso, pode-se dizer que não só os trabalhadores menos 

escolarizados da sociedade e que muitas vezes nunca passaram pelas carteiras 

escolares, como também as pessoas que mesmo tendo uma formação de estudo 

ou conhecimento, acabam se destituindo da prática e do uso comum do mesmo 

no cotidiano. 
 

A matemática compõe o projeto mental do desenvolvimento destas 

ações, que estão na mente dos profissionais de formação superior, como uma 

aplicação matemática de base formal ou acadêmica. Já no caso dos vendedores, 

artesãos, agricultores e outros profissionais formados pela prática do labor, esta 

matemática mental é menos complexa e específica devido a esta ausência de um 

estudo matemático próprio, mesmo sendo os mesmos exímios calculistas e 

desenvolvedores de cálculos mentais e outras habilidades congêneres. 
 

Tomando como base as informações obtidas na costura artesanal é 

possível trabalhar de maneira essencial o saber matemático, sem intencionar ou 

efetivamente utilizar a Matemática de forma técnica ou científica. Ela se torna 

científica no momento que realizamos a modelagem matemática. Algumas 

elucidações práticas chegam até a se igualar com conceitos matemáticos 

acadêmicos consagrados, sem no entanto lhe destituir a importância, como é o 

caso dos pedreiros que utilizam a técnica de nós nas cordas para esquadrejar 

edificações nos terrenos, aplicando sem estar cientes, o Teorema de Pitágoras. 

Se esses saberes trabalhados por si sós praticarem conhecimento matemático 
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“inato”, numa tentativa de criar ou aplicar modelos, padrões ou esquemas de 

trabalho, não estarão usando a Modelagem Matemática, já que a mesma refere-

se ao processo de aprendizagem coletiva, que obedece a etapas consolidadas de 

observação e pesquisa; reflexão; coleta de informações; análise; aplicação; e 

validação do modelo desenvolvido (BIEMBENGUT e HEIN, 2000; BASSANEZI, 

2002)5. 
 

Para Bassanezi (p. 210), “muitos modelos interessantes são 

formulados através de conhecimentos e dados obtidos em estudos e pesquisas 

ligados à etnociência ou mais particularmente à etnomatemática que, via de regra, 

incorpora situações regidas pelo principio básico da Natureza: “minimizar o 

esforço e obter o Maximo rendimento”. Segundo ele, há exemplos de modelagem 

baseada neste principio cujo papel e função da etnociência é propor a 

redescoberta de sistemas de conhecimentos adotados em outras culturas. 

 

Quando estes conhecimentos utilizam, mesmo implicitamente algum 

procedimento matemático, pode-se então, por meio da modelagem chegar a sua 

origem de maneira mais eficiente. É por isso que muitas situações provenientes 

da etnomatemática tem produzido “bons resultados”, em relação ao ensino-

aprendizagem, quando  trabalhadas através da Modelagem Matemática. 
 

Desta forma, conectamos a Matemática aos estudos de Antropologia, 

com foco à moda, para obter um olhar diferenciado sobre as culturas. Cultura 

representa um mapa, um código, que fornece regras e modos de classificar o 

mundo (TREPTOW, 2007), sendo a etnografia o método antropológico por 

excelência, auxiliando a compreender o fenômeno cultural – universos, 

particularidades, pluralismos e empatias existentes. 
 

Como tradição cultural, a costura artesanal representa um valor 

grandioso à sociedade paraense, pois remonta desde épocas coloniais e até o 

                                                
5 Os autores citados apresentam passos diferentes para o desenvolvimento da Modelagem Matemática, 
mas que na sua essência apresentam bastante semelhança, pois Biembengut e Hein (2000, p.13-15) 
apresentam 3 etapas: (1ª) Interação com o assunto; (2ª) Matematização; (3ª) Modelo matemático, 
incluindo testagem ou validação. Bassanezi (2002, p.26-32), desenvolve 5 atividades intelectuais: (1ª) 
Experimentação; (2ª) Abstração; (3ª) Resolução; (4ª) Validação; e (5ª) Modificação. Ambos situam a 
modelagem, com suas diferentes fases/ etapas, essencialmente como uma atividade que visa 
transformar situações problema em modelos matemáticos. 
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presente vem resistindo às constantes levas de importação de matérias-primas 

(tecidos, couro, telas, cortiças, etc), peças de vestuário (vestidos, paletós, 

gravatas, camisas, etc) e acessórios (sapatos, bolsas, chapéus, luvas, bengalas, 

jóias, etc) que começaram a ser largamente importadas no período da Belle 

Époque (final do século XIX e início do século XX)6, chagando até nossos dias, 

especialmente com a importação de artigos de países do extremo oriente (China, 

Coréia, Japão, Taiwan, etc), cujo custo é bastante baixo. 
 

Apesar de tudo a costura artesanal é uma tradição que resiste através 

do tempo, graças à especificidade da clientela, com características físico-

ergonômicas próprias e um gosto estético particular. É uma tradição presente em 

todos os municípios do Estado do Pará, especialmente em muitos recantos 

isolados e ribeirinhos. Onde a energia elétrica é escassa ou não existe, ainda se 

utiliza máquinas de costura manuais. 
 

Seja qual for o recurso de produção (manual ou mecânico) da costura, 

a técnica de desenho de moldes é o mesmo: desenhos de partes das peças de 

roupa ou outro acessório (toalha, guardanapo, capacho, etc) e montagem das 

partes em manequim ou “boneco” que as costureiras improvisam. O 

direcionamento deste estudo é feito à maneira com a qual são feitos estes 

moldes, com técnica própria de desenho geométrico e posterior junção destas 

partes, através da costura, quando estes moldes tem as suas formas e medidas 

passadas para o tecido e enfim é montada a peça. 
 

 A seguir, veremos como se desenvolvem estas técnicas de desenho 

geométrico no trabalho de costura, destacando a confecção de moldes e a 

montagem de peças de roupa. Quanto mais apurado este desenho, maior será a 

possibilidade dos “ajustes finais”7 dos moldes corresponderem a uma montagem 

“justa” ou próxima a isso.  
 

                                                
6 Segundo Santos, este período é marcado pela exuberância e a austeridade econômica, que 
permitiram às sociedades regionais brasileiras dispor de bens e produtos europeus em larga escala, em 
troca da exportação de matéiras-primas, no caso, a borracha (norte e centro oeste), o algodão e o 
cacau (nordeste e sudeste) e o café (sul e sudeste). SANTOS, Maria das Graças Proença dos. História 
da arte. São Paulo: Ática, 1986. 
 
7 Estes termos destacados entre aspas referem-se à maneira de expressar destas profissionais da 
costura, observadas através da pesquisa. 
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4. A PERCEPÇÃO DAS FORMAS GEOMÉTRICAS PLANAS E ESPACIAIS 

 

A percepção do uso das formas geométricas na atividade de execução 

de moldes de costura é fácil de observar, pois é um trabalho feito pelas 

costureiras com a maior exatidão possível, como foi constatado durante a 

pesquisa de campo (observações e entrevistas) feitas com 3 sujeitos, no bairro do 

Centro, em São Miguel do Guamá. Primeiramente, foram realizadas conversas 

informais, depois desenvolvida a pesquisa, que teve diversas finalidades, já que 

além das informações tratadas neste artigo, os alunos também coletaram 

informações para os seus trabalhos (TCCs), constituindo dados elementos de 

composição de custos (energia, imposto, mão-de-obra, etc), aquisição de material 

(dimensões, quantidades, texturas, etc), entre outros aspectos. Os alunos 

observaram e registraram o trabalho das costureiras, tendo obtido informações 

também sobre materiais de desenho e modelagem (réguas, papéis, moldes e 

gabaritos), equipamentos (fita métrica, máquina de costura e bancada) e 

matérias-primas (linhas, tecidos e acessórios). 

 

 

 

 

 

             
                      Fig. 1: Materiais e equipamentos usados pelas costureiras 

Fonte: Pesquisa de campo 
 

Fora o aspecto técnico de procedimentos e recursos de trabalho 

usados pelas costureiras, obteve-se constatações de registro de fotos sobre o seu 

trabalho, que foram inseridas em relatórios e entrevistas com os sujeitos 

pesquisados. Este universo de informações permitiu situar alguns conhecimentos 

matemáticos utilizados pelas costureiras e que são referentes ao ensino 

fundamental, como soma, subtração, multiplicação, divisão, regra de três simples, 

média aritmética e função linear. E em especial, com relação ao desenho de 

moldes, elas trabalham principalmente unidades de medidas, geometria plana 
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(áreas de formas regulares e irregulares) e geometria espacial (medidas e áreas 

das faces de formas volumétricas e perímetros). 
 

Constatou-se que a Geometria é um conhecimento muito importante no 

desenvolvimento do seu trabalho, sendo desenvolvida de forma perceptiva, na 

própria prática do desenho dos moldes. Como as costureiras entrevistadas tem 

meia idade (35 a 50 anos) e escolaridade fundamental, foi notado que a sua 

compreensão matemática chega a ser superior em relação à sua formação para a 

função que desenvolvem. Trabalham medições, estudo de formas e cálculos 

geométricos de forma satisfatória. Ponte, Brocardo e Oliveira (2003, p. 71), 

apontam a geometria como “(...) particularmente propícia, desde os primeiros 

anos de escolaridade, a um ensino fortemente baseado na exploração de 

situações de natureza exploratória e investigativa. É possível conceber tarefas 

adequadas a diferentes níveis de desenvolvimento e que requerem um número 

reduzido de pré-requisitos”. 
 

A respeito desta facilidade de compreensão da realidade, veremos a 

seguir, como a geometria é trabalhada no sentido do cumprimento de uma 

atividade de trabalho habitual da costura artesanal, para proporcionar um 

entendimento matemático prático, em alguns aspectos similar e em outros 

diferentes do entendimento acadêmico.    
 

 
4.1. MOLDES DE ROUPA E ALINHAVOS MATEMÁTICOS 

 

A Modelagem Matemática que desenvolvemos não finaliza o assunto 

Geometria em si mesmo, mas trabalha a sua compreensão de forma dinâmica 

com outros conhecimentos. Segundo Biembengut e Hein (2000, p. 12), o 

processo de modelar matematicamente deve chegar a um conjunto de 

“expressões numéricas ou fórmulas, diagramas, gráficos ou representações 

geométricas, equações algébricas, tabelas, programas computacionais (...)” que 

levem à solução ou permitam a dedução de uma solução. Passamos a modelar 

quanto trabalhamos as informações coletadas e proporcionamos um aprendizado 

mais consistente dos conhecimentos abordados. 
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O processo de modelagem matemática requer uma cuidadosa busca 

de fontes pesquisativas práticas e teóricas, juntamente com a preparação do 

trabalho, onde se situam a problematização e o estabelecimento de objetivos 

imediatos. Desta maneira, ainda durante a visita exploratória realizada, idealizou-

se algumas perguntas motivadoras, dentre as quais as seguintes: O que é preciso 

para confeccionar uma peça de roupa? Como a costureira sabe o tamanho e o 

modelo? Que tipo e quantidade de tecido é necessária? Como desenhar e cortar 

o tecido? 
 

A resposta a essas perguntas foram obtidas no decorrer do trabalho, 

algumas das quais sendo respondidas pelo uso de conceitos intuitivos de 

geometria usados pelos sujeitos, que é algo constatado por Maria Salett 

Biembengut (1999, p.51-103). Embora ela tenha usado estes conceitos aplicados 

à construção civil, podemos abstrair o seu uso na costura ou moda artesanal. É 

interessante saber, por exemplo, que sem cálculo algum, as costureiras 

conseguem medir suas clientes e dizer com precisão qual a “metragem” de tecido 

e outros materiais serão necessários para realizar a encomenda feita, além de 

outros aspectos, como percepção espacial dos moldes trabalhados e cálculos de 

valores de custos e venda destes serviços. Algumas vezes, basta uma rápida 

olhada no corpo da pessoa e outra no tecido para que consigam fazer isso. 
 

Como referencial inicial para o desenho de peças, as costureiras 

utilizam tabelas de medidas padrão, havendo para cada tipo de manequim – 

feminino, masculino e infantil, uma tabela própria. No entanto só encontramos 

todas as tabelas com apenas uma das costureiras, pois a mais comum é a tabela 

de tamanhos de manequim feminino, devido à sua própria clientela que é 

composta por mulheres na sua maioria. A figura a seguir trás a tabela adotada 

pelas costureiras e um gráfico relacionando o número do manequim com a 

medida padrão, que foi construído pelos alunos: 
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                 Fig. 2: Tabela fornecida pelas costureiras e gráfico esboçado pelos alunos 
                                                         Fonte: Pesquisa de campo 

 

O uso da tabela pelas costureiras é simples: por exemplo, uma mulher 

que tenha como medida de cintura 82 cm e de busto 98 cm utilizará o manequim 

44, tamanho M. Entretanto, as medidas do corpo humano são variáveis, tendo 

algumas diferenças que são minorizadas pela adoção de um número de 

manequimo mais próximo possível das medidas obtidas. Uma pessoa que use o 

manequim 40 (tamanho P) pode ter como discrepância, por exemplo, as medidas 

de 104 cm de quadris e 88 cm de cintura, quando o normal seria respectivamente 

96 e 74 cm. O diferencial são as outras medidas que equivalem ao manequim.  

 

Levando em conta o entendimento do uso das tabelas, foram 

construídos gráficos para cada parâmetro de medida considerada. No caso, o 

gráfico ilustrado na figura 2 refere-se a medida de quadril para todos os tamanhos 

de manequim. 

 
4.2. FORMAS GEOMÉTRICAS COMPONDO O MANEQUIM 

 

A partir do referencial de medidas dado pela tabela, as costureiras 

desenham os moldes das peças de roupa, considerando as dimensões básicas 

de largura das peças de tecido, que dependendo do tipo de tecido, tem dimensão 

própria: 1,30 m (tricoline e linho stretch); 1,40 m (Jersey, lycra, failete, tafetá, 

jeans, cambraia, popeline, etc); 1,50 m (crepe, chifon, malha, musseline, 
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gabardine,...); e 1,60 m (viscolycra, liganete, helanca, suplex, ...). O comprimento 

é totalmente livre, pois as peças são vendidas em bobinas de 50 a 100 m de 

comprimento. 
 

Antes de inserir os moldes sobre o tecido, agora usado como suporte, 

as costureiras trabalham moldes prontos de peças de roupa planejadas (modelos 

prontos, obtidos em revistas ou em peças tomadas como referência), adaptando 

os mesmos às medidas específicas tiradas da tabela de manequim. Destacam-se 

nestes moldes o uso de formas geométricas de alinhavos contínuos, tracejados e 

pontilhados, podendo ou não ser coloridos, que recebem marcações de 

identificação escrita. Essa etapa antecede ao corte e a montagem da peça, como 

ilustrado na figura seguinte: 

 

 

 

 

 

 

 
           Fig. 3: Confecção de moldes (A); montagem (B); corte do tecido (C); costura da peça (D) 
                                                           Fonte: Pesquisa de campo 

 

Após o corte das peças, há ainda a sua costura entre si e a inserção de 

complementos como gola, bolsos e bainha, notando-se a presença do cálculo de 

materiais pela costureira logo na execução dos moldes. Entendido este processo 

na sua totalidade, os alunos desenvolveram o cálculo de área por aproximação 

com as formas geométricas básicas (triângulo, retângulo, círculo, etc). O primeiro 

procedimento tomado foi a transformação de unidades com as quais o tecido é 

vendido, que é o metro, para centímetros, depois, fez-se o cálculo de área: 

 

Área do tecido = (área total) – (área da peça 1) – (área da peça n) 

A área é dada inicialmente em metro e em seguida transformada para 

centímetros, para efeito de cálculo. 
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Obtém-se como informação mais importante no cálculo de áreas o 

aproveitamento das peças na área total do tecido e da diferença entre elas, 

obtém-se a informação sobre o molde ou desenho bem aproveitado, com partes 

nas formas geométricas que se encaixam para obter melhor organização visual, 

permitindo o mais eficiente aproveitamento do tecido na sua totalidade. As partes 

que sobram geralmente são aproveitadas para compor peças de retalho ou fazer 

enchimento ou enfeites ornamentais em diversos tipos de peça. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Muito embora o assunto ou tema abordado não tenha ineditismo em 

estudos matemáticos ou sobre educação matemática, a base relacional entre a 

matemática e a moda, através da Modelagem Matemática, foi trabalhada de 

maneira distinta ao que normalmente é tratado, ao estudar aspectos técnicos da 

costura artesanal, sem se deter ao aspecto ornamental ou estético ou ainda ao 

aspecto cultural de maneira mais extensa, como fazem os etnomatemáticos. 
 

Ao citar outro autor, Bassanezi enfatiza a aproximação da matemática 

com os conhecimentos da vida prática, onde se inclui a moda artesanal: 
Eu penso que seria uma aproximação relativamente boa da verdade (que é 
demasiadamente complexa para permitir qualquer coisa melhor que uma 
aproximação) dizer que as idéias matemáticas têm a sua origem em 
situações empíricas... Mas, uma vez concebidas, elas adquirem uma 
identidade e crescimento próprios governados quase que inteiramente por 
motivações estéticas... (Von Newmann in BASSANEZI, 2002, p. 43). 

 

 

O caminho da pesquisa sobre a Modelagem Matemática visando o 

conhecimento estético ou ornamental é também visto como promissor por 

Biembengut e Hien (2000, p. 70), ao afirmar que “a proposta permite desenvolver 

a geometria plana e a isometria com um precedente, estimulando a criatividade”. 

Este aspecto permite maior aprofundamento matemático em relação ao que 

abordamos, exatamente por ser o ornamento um conteúdo ainda mais complexo 

no trabalho das costureiras artesanais. Eles apontam como possibilidade (p. 17) o 

estudo de modelagem a partir do trabalho dos modistas, cuja atividade é mais 
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ampla, criativa, intuitiva e complexa do que o ofício de costureiro ou costureira, 

trabalhando não só o conhecimento geométrico de medidas, mas também o de 

padrões, cores, tecnologia de materiais e efeitos visuais de forma. Além disso, 

citam que esta modista “(...) precisará ter boa dose de criatividade, intuição para 

fazer ressaltar os atrativos de sua cliente”. 
 

Concluímos a observação e a análise do aspecto técnico da confecção 

de moldes de costura tem como processo a prática de um conteúdo matemático 

bastante eficiente para as funções desenvolvidas, mas que se trata em geral de 

um conteúdo informal, como por exemplo, as operações mentais e cálculos de 

trabalho prognosticados pelas costureiras. Duas alunas orientandas (SANTOS e 

NUNES, 2010) desenvolveram seu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) a 

partir de experiências vivenciadas, tendo registrado o seguinte resultado: 
Observa-se para o processo ensino - aprendizagem da matemática que 
a modelagem é um recurso vantajoso e que desperta a curiosidade e o 
espírito de investigação. A possibilidade de se obter resultados mais 
satisfatórios em nossa realidade ficou clara, por se tratar de um assunto 
concreto, obtido da realidade e de interesse geral, fazendo com que se 
tenha base para a busca de modelos matemáticos que possibilitam a 
compreensão e resolução de problemas (p. 43). 

 

A modelagem proporcionou esta visão, porém permitiu aos alunos ver 

conteúdos matemáticos de maneira diferente, como é o caso dos estudos de 

unidades de medidas, geometria plana (áreas de formas regulares e irregulares) e 

geometria espacial (medidas e áreas das faces de formas volumétricas e 

perímetros). 
 

Com relação às tabelas apresentadas neste estudo, notamos que no 

seu cotidiano, as costureiras sabem, conhecem e fazem as relações de 

quantidade e razões obtidas, mas de maneira mental ou por anotações 

esporádicas, que depois são descartadas. Na Modelagem Matemática, 

sistematizamos informações, constituindo a integração dos dados obtidos de 

fontes diversas, apresentados como tabelas, gráficos, diagramas, entre outros, o 

que permite uma visão ampliada do desenvolvimento de cada processo 

analisado. 
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Estes instrumentos desenvolvidos (tabelas, gráficos, etc), foram feitos 

pelos alunos ao modelarem as situações observadas, consolidando importantes 

fontes de conteúdo para as suas monografias. Ressalte-se que os mesmos não 

haviam estudado a modelagem em conteúdos específicos de disciplinas, tendo 

despertado interesse por artigos e informações soltas, como também pelo 

direcionamento dado na orientação dos seus trabalhos. 
 

Os resultados obtidos coadunam com o pensamento de Severino 

(2007, p. 37): “No ensino superior, os bons resultados do ensino e da 

aprendizagem vão depender em muito do empenho pessoal do aluno no 

cumprimento das atividades acadêmicas, aproveitando bem os subsídios trazidos 

pela intervenção dos professores (...) e fornecidos pela instituição de ensino”. O 

autor destaca as atitudes e a condução apropriada da vida acadêmica como 

fatores à maior e melhor inserção do aluno na realidade vivenciada por ele. 
 

A Modelagem Matemática permitiu que os alunos obtivessem esta 

melhor inserção de estudo com base na sua vivência, revelando que segundo o 

pensamento do autor, ela se caracterizou em um instrumento para o cumprimento 

deste papel de maneira eficiente. Porém a efetividade deste pensamento só se 

concretiza na medida em que cada aluno dentro do seu interesse e das suas 

possibilidades saiba como enveredar a vivência e a observação de sua própria 

realidade, como zeloso e cuidadoso observador. 
 

Uma das mais importantes contribuições desta pesquisa é a 

possibilidade concreta de realizar a Modelagem Matemática no ensino de 

geometria em circunstâncias de atividades escolares convencionais, permitindo 

vivenciar os conteúdos matemáticos através de pesquisas e experimentações que 

tomam por base atividades cotidianas. É relevante “(...) estudar os conceitos e 

objetos geométricos do ponto de vista experimental e indutivo, de explorar a 

aplicação da Geometria a situações da vida real e de utilizar diagramas e modelos 

concretos na construção conceptual em Geometria (...)”, asseveram Ponte, 

Brocardo e Oliveira (2003, p. 83). 
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Ao se referir à aplicação da geometria usando modelos concretos, os 

autores citados apontam como um destes possíveis caminhos a Modelagem 

Matemática, que trata com precisão deste aperfeiçoamento de experimentação e 

observação matemática da realidade cotidiana. Segundo eles: 
(...) A exploração de diferentes tipos de investigação geométrica pode 
também contribuir para concretizar a relação entre situações da 
realidade e situações matemáticas, desenvolver capacidades, tais como 
a visualização espacial e o uso de diferentes formas de representação, 
evidenciar conexões matemáticas e ilustrar aspectos interessantes da 
história e da evolução da Matemática (p.71). 

 

Desta forma, a geometria pode proporcionar um melhor entendimento 

da realidade, uma vez que as atividades apontadas pelos autores contribuem ao 

melhor desenvolvimento do trabalho escolar, podendo como Modelagem 

Matemática, constituir ações multi, inter e transdisciplinares eficientes, com outras 

disciplinas escolares e com outros tipos de conhecimento. Esperamos que este 

artigo possa abrir caminho a um estudo mais minucioso da modelagem 

matemática em relação a produção do conhecimento trabalhado na atividade 

artesanal da moda, uma vez que exemplifica o caminho do aperfeiçoamento de 

conteúdos matemáticos nas atividades culturais e sociais do dia-a-dia. 
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