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Resumo 

Este artigo busca articular algumas aproximações entre Etnomatemática e Filosofia da 
Diferença. Na Etnomatemática, apesar das diferentes abordagens, comunga-se da convicção 
de que existem saberes marginalizados pela Ciência que devem ser respeitados e valorizados. 
Nesse sentido, buscamos na Filosofia da Diferença a crítica às verdades incontestáveis e ao 
conhecimento universal e único, e sua admissão da diversidade de perspectivas. Refletimos 
também sobre a relação que implica diretamente poder e saber, e as possibilidades de 
resistência a essa relação a partir dos saberes marginais. Para finalizar, abordaremos os 
conceitos diferença e outro da Filosofia da Diferença, e suas implicações para a 
Etnomatemática. 
 
Palavras-chave: Etnomatemática. Filosofia da Diferença. Verdade. Saberes Oficiais. Saberes 
Não Oficiais. 
 

Abstract 
This article seeks to articulate some approaches between Ethnomathematics and Philosophy 
of Difference. In Ethnomathematics, despite different approaches, we believe that there are 
marginalized knowledge by Science that must be respected and valued. In this sense, we seek 
in the Philosophy of Difference the criticism of the uncontestable truths and universal and 
unique knowledge, and its admission of the diversity of perspectives. The relation that 
implies power and knowledge is reflected also and the possibilities of resistance to this 
relation from the marginal knowledge. Finally, the difference and other concepts of 
Philosophy of Difference are approached, and their implications for Ethnomathematics. 
 
Keywords: Ethnomathematics. Philosophy of Difference. Truth. Official Knowledge. 
Unofficial Knowledge. 
 

Introdução 

Na década de 1970, dois fatos foram fundamentais para o posterior desenvolvimento 

da Etnomatemática. Um deles é a publicação do livro “Africa counts: Number and patterns 

in African culture”, de Claudia Zaslavsky, em 1973; e o outro foi a palestra proferida em 

1977 por Ubiratan D'Ambrósio no Annual Meeting of the American Association for the 

Advancement of Science, em Denver, Estados Unidos, quando usou pela primeira vez a 

palavra Etnomatemática. A partir disso, muitos pesquisadores se empenharam em 
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desenvolver pesquisas que abordassem matemática e cultura, até que em 1984, a 

Etnomatemática se consolidou como nomenclatura e como campo de pesquisa (Rosa & Orey, 

2005). 

O desenvolvimento da Filosofia da Diferença, por sua vez, foi possibilitado pelo 

movimento do pensamento, conhecido atualmente como pós-estruturalismo, que emergiu a 

partir das mudanças no campo filosófico e científico, provocados pelos eventos de Maio de 

1968 na França. 

Embora não haja registro histórico sobre a ligação direta entre Etnomatemática e 

Filosofia da Diferença, não se descarta a possibilidade de esses campos terem sido 

influenciados pelas mesmas preocupações filosófico-científicas, tendo em vista o fato de 

serem contemporâneas e as proximidades de perspectiva teórico-metodológicas entre elas. 

Há algum tempo, as ideias de filósofos da diferença, tais como, Michel Foucault e 

Gilles Deleuze, têm inspirado pesquisadores etnomatemáticos em suas reflexões e fazeres 

teórico-metodológicos, tais como Duarte e Taschetto (2013a, 2013b, 2013c), Knijnik e 

Duarte (2010), Knijnik e Vargas (2013). 

Nesse sentido, este artigo busca refletir e explicitar possíveis diálogos entre 

Etnomatemática e Filosofia da Diferença. Antes disso, entretanto, acreditamos ser 

interessante explicar como fomos capturados por esses dois campos de pesquisa. 

No ano de 2006 iniciamos o Mestrado1 e o objetivo da pesquisa foi, a partir de um 

trabalho etnográfico numa escola regular com o propósito inclusivo, investigar quais práticas 

docentes corroboram com o processo de inclusão nas aulas de Matemática e como a 

Etnomatemática pode sulear2 a Educação Inclusiva. 

Para essa empreitada, usamos ideias desenvolvidas por autores como Ubiratan 

D’Ambrósio, Paulo Freire, Pedro Paulo Scandiuzzi e Maria Teresa E. Mantoan, os quais nos 

ajudaram a entender que a Educação Inclusiva, suleada pela Etnomatemática, deve estar 

pautada em relações de respeito pelas diferenças. Esse princípio implica em compreender que 

cada pessoa/grupo concebe o mundo a partir de sua singular experiência, a partir da qual são 

geradas diferentes formas de saber/fazer/ser/conviver. 

A partir disso, entendemos como necessárias também as relações de solidariedade, 

que consiste em auxiliar, apoiar e/ou defender alguém, de modo a minimizar ou solucionar 

seus problemas; e cooperação, ação conjunta com vistas ao benefício de todos. 

                                            
1Rodrigues, T. D. (2010). A Etnomatemática no contexto do Ensino Inclusivo. Curitiba: CRV. 
2Para mais informações acessar: www.sulear.com.br de Marcio D’Olne Campos. 
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Também compreendemos, que essas relações deveriam ser entendidas a partir de uma 

ética, a qual, quando concebida numa dimensão crítica e transformadora, não aceita as 

injustiças sociais, a exploração da força de trabalho, o cinismo e/ou o preconceito. 

Após quatro anos do término do mestrado, iniciamos em 2012 o trabalho de 

doutoramento3, cujos objetivos foram entender como se desenvolve o processo de exclusão 

escolar de alunos da Educação de Jovens e Adultos, assim como conhecer os mecanismos 

usados, na escola e fora dela, para a ocorrência desse processo.  

De certa forma o tema ‘inclusão’ foi mantido, no entanto, com o fito de 

compreendermos os processos de exclusão para assim poder combatê-los, pois em um 

cenário ideal, onde ninguém é excluído, não se faz necessária a ação de incluir, ou, dito de 

outro modo, processos de inclusão só ocorrem porque existem pessoas sendo excluídas. 

No entanto, apesar de continuarmos usando algumas referências da Etnomatemática, 

nosso solo teórico para o Doutorado foi formado basicamente a partir das ideias de Michel 

Foucault em busca de entender a relação entre poder e saber; como um implica diretamente o 

outro; quais são as estratégias do poder disciplinar, assim como compreender o processo de 

normalização por ele provocado. 

Buscamos em Gilles Deleuze e Félix Guattari, conceitos como rizoma, sistema 

arborescente, máquina de guerra nômade, aparelho de estado, para entendermos como o 

Estado se apodera da aprendizagem e da educação informal e como esse apoderamento 

produz exclusão. O processo de pesquisa utilizado foi a Cartografia, que também é orientada 

por filósofos da diferença, e como instrumentos de produção de dados foram utilizadas 

entrevistas semiestruturadas e o trabalho etnográfico.  

Durante o Doutorado, fomos identificando possibilidades de diálogos entre a 

Etnomatemática e a Filosofia da Diferença, e apesar de não terem sido sistematicamente 

abordadas na tese, se fizeram presentes. Assim, um de nossos atuais interesses é entender, a 

partir desse diálogo, as possiblidades proporcionadas pela transversalidade entre 

Etnomatemática e Filosofia da Diferença4. 

 

A Etnomatemática e a Crítica ao Modelo Oficial de Ciência 

 O campo de pesquisa em Educação Etnomatemática no Brasil apresenta grande 

                                            
3Rodrigues, T. D. (2015). Práticas de exclusão em ambiente escolar. Tese de doutorado, Universidade Estadual 
Paulista – UNESP, Rio Claro, SP, Brasil. 
4Temos um projeto de pesquisa, em fase de implementação na pró-reitoria de pesquisa da Universidade Federal 
de Mato Grosso do Sul, que tem como objetivo essa investigação. 
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versatilidade quanto às formas de fazer pesquisa. Essa característica produz várias 

abordagens investigativas que se diferenciam tanto pelas perspectivas teóricas, quanto pelas 

concepções metodológicas. No entanto, mesmo em cada uma dessas abordagens podem 

existir diferenças, e também divergências, teórico-metodológicas.  

Essa diversidade não se limita apenas às diferenças teórico-metodológicas, mas 

também diz respeito aos objetos e aos objetivos das pesquisas. Desse modo, segundo Vergani 

(2007), as abordagens em Etnomatemática podem ser divididas a partir de uma analogia com 

as fases da lua5. 

A autora explica que o “1º tempo” consiste em pesquisas que objetivam conhecer e 

reconhecer etnomatemáticas e traduzi-las na linguagem matemática universalizante. Essa 

conversão permite que os saberes tradicionais sejam inseridos, sem maiores dificuldades, nos 

programas escolares. No “2º tempo” Vergani (2007) entende que as: 

 

(...) atividades matematizantes das diferentes tradições socioculturais não se reduzem a 
meras práticas numéricas, geométricas ou operativas. Trazem em si uma forte carga de 
sentido humano e emergem sob a forma de representações sociais simbólicas. Olhá-las 
como simples atividades de cálculo ou de exploração espacial é esvaziá-las de conteúdos 
intencionais que se tornam veículos de um saber profundamente significativo. A 
“tradução matemática” destas representações não deve se alhear da “tradução 
antropológica” das mesmas, que as projeta nas diferentes dimensões do seu valor 
sociocultural eminente (p. 9). 

 

O “3º tempo”, diferente da ideia de investigar o conhecimento de grupos 

socioculturais, consiste em entender que a Etnomatemática tem a missão de apontar um 

caminho de transformação crítica de nossas comunidades ocidentais, aberto a outras formas 

de refletir, de saber, de sentir e de agir. Esse caminho também deve apontar para saberes e 

comportamentos que questionam o nosso modo de conhecer e induzem atitudes educacionais 

mais globalizantes, mais justas, enraizadas em autênticos valores sociais e humanos (Vergani, 

2007). 

Vergani (2007) também explica que o “4º tempo” irá se configurar quando a “missão” 

da Etnomatemática for cumprida, tornando-se, portanto, apenas uma designação histórica 

ligada a um período do percurso humano. 

Reconhecemos que a divisão proposta por Vergani não representa ainda as várias 

abordagens investigativas; no entanto, apesar dessas diferenças e divergências no campo da 

                                            
5O “1º tempo” corresponde à lua nova, o “2º tempo” ao quarto crescente, o “3º tempo” à lua cheia e o “4º 
tempo” ao quarto minguante. 
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Etnomatemática, todas elas, inclusive aquelas que não objetivam conhecer e reconhecer 

etnomatemáticas, compartilham a crítica à supervalorização do saber dito científico, ou seja, 

a convicção de que o conhecimento só é adequado, eficiente e/ou rigoroso, quando obedece 

ao crivo da Ciência oficial. A crítica também se desdobra às características desses saberes 

que pretendem a neutralidade, unidade, universalidade, objetividade, incontestabilidade, 

dentre outras. 

Podemos, assim, afirmar que é comum a todos os etnomatemáticos o entendimento de 

que existem saberes marginais, os quais, apesar de não serem reconhecidos pela Ciência 

oficial, devem ser respeitados e valorizados. 

A tensão entre os saberes oficiais e os marginais, que nos parece contemporânea e soa 

como obviedade aos etnomatemáticos, não é fruto exclusivo das formas de pensamento 

atuais. Gallo (2006) explica que desde a antiguidade, nos interstícios dos saberes “oficiais”, 

são produzidos saberes múltiplos os quais escapam do processo de oficialização e não se 

tornam hegemônicos. O autor salienta ainda que, em toda a história da ciência, os saberes 

marginalizados, quando não podem ser “oficializados”, são perseguidos, apagados ou 

deixados ao sabor de sua própria sorte e perecem. 

 Essa tensão se acentua com a consolidação da Ciência Moderna e seu método 

“universal” para a produção do conhecimento, a partir dos pensamentos de Francis Bacon e 

René Descartes. No projeto moderno para a produção de conhecimento: 

 
(...) assistimos à emergência e à consolidação da lógica disciplinar, implicando num 
determinado modelo de produção dos saberes e numa certa lógica da pesquisa. Parece-
me que um dos pontos centrais de tal lógica disciplinar é a busca, a um só tempo, de uma 
objetividade e de uma universalidade do conhecimento, para que o mesmo possa ser 
reconhecido como válido e verdadeiro (Gallo, 2006, p. 556, grifos do autor). 

 

 Entretanto, Gallo (2006) nos explica que, no final do século XIX, a Ciência Moderna 

já mostrava sinais de esgotamento, pois a divisão disciplinar já não dava mais conta das 

indeterminações, incertezas e relatividade dos saberes e, a partir dessa limitação, no campo da 

filosofia, destacou-se a crítica de Nietzsche ao uso da razão tomada como absoluta, com a 

intenção de mostrar que o conhecimento, por mais que tentamos transformá-lo em formas 

puras e abstratas, está ligado ao mundo, é encarnado, é vida. Esse movimento do pensamento 

ocidental abriu novas possiblidades de se conceber os saberes. 

Assim, a crítica à supervalorização do saber científico está ligada a esse novo 

movimento filosófico e científico, conhecido atualmente como pós-estruturalismo, que 
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propõe uma ruptura com um modelo que privilegiava um modelo de saber, baseado em 

pressupostos da razão universal, da individualidade, da autonomia e da autopresença 

subjacentes ao sujeito humanista. Nesse cenário emergem a Filosofia da Diferença e a 

Etnomatemática. 

 

Apontamentos sobre as Filosofias da Diferença 

A Filosofia da Diferença6 tem a crítica de Nietzsche ao pensamento/ciência da 

modernidade como fundamental para o seu desenvolvimento. Para se entender o contexto em 

que as Filosofias da Diferença emergem é interessante compreendermos os movimentos do 

pensamento: estruturalismo e pós-estruturalismo, entre os quais não há exatamente uma 

ruptura, tampouco oposição. Peters (2000) explica que o pós-estruturalismo é uma crítica aos 

pressupostos do estruturalismo feita a partir do seu interior, que culmina em inovações 

teóricas. No entanto, os dois mantêm algumas afinidades. 

 Dessa forma, as Filosofias da Diferença se engendram a partir das ideias do pós-

estruturalismo que devemos compreender: 

 

(...) como uma resposta especificamente filosófica ao status pretensamente científico do 
estruturalismo e à sua pretensão a se transformar em uma espécie de megaparadigma 
para as ciências sociais. [...] deve ser visto como um movimento que, sob a inspiração de 
Friedrich Nietzsche, Martin Heidegger e outros, buscou descentrar as “estruturas”, a 
sistematicidade [...], criticando a metafísica que lhe estava subjacente e estendendo-o em 
uma série de diferentes direções, preservando, ao mesmo tempo, os elementos centrais da 
crítica que o estruturalismo fazia ao sujeito humanista (Peters, 2000, p. 10). 

 

 O autor explica que o pós-estruturalismo se volta a uma história crítica ao analisar 

diacronicamente as mutações, transformações, descontinuidades nas estruturas, e também: 

 

(...) adota uma posição antifundacionalista em termos epistemológicos e enfatiza um 
certo perspectivismo em questões de interpretação. [...] questiona o racionalismo e o 
realismo que o estruturalismo havia retomado do positivismo, com sua fé no progresso e 
na capacidade transformativa do método científico, colocando em dúvida, além disso, a 
pretensão estruturalista de identificar as estruturas universais que seriam comuns a todas 
as culturas e à mente humana em geral (Peters, 2000, p. 39). 

 

 Peters vai caracterizar o pós-estruturalismo com um estilo de fazer filosofia, um modo 

de pensar e uma forma de escrita, e defende que o termo não deve ser utilizado para ideias de 

                                            
6A Filosofia da Diferença é fomentada pelo pensamento de vários filósofos, tais como Foucault, Deleuze, 
Guattari, Derrida, Lyotard, dentre outros. Nesse artigo, tomamos como referência uma Filosofia da Diferença 
que tem como base o pensamento de Foucault, Deleuze e Guattari. 
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homogeneidade, singularidade ou unidade o: 

 

(...) pós-estruturalismo não pode ser simplesmente reduzido a um conjunto de 
pressupostos compartilhados, a um método, a uma teoria ou até mesmo a uma escola. É 
melhor referir-se a ele como um movimento de pensamento – uma complexa rede de 
pensamento – que corporifica diferentes formas de prática crítica. [...] é, decididamente, 
interdisciplinar, apresentando-se por meio de muitas e diferentes correntes (Peters, 2000, 
p. 29). 

 

 O pós-estruturalismo pode ser creditado à atividade de uma parte importante da 

intelectualidade parisiense da segunda metade do século XX, principalmente a partir de 1960. 

O ponto fundamental para a emergência desse movimento do pensamento, segundo Peters 

(2000), foi a redescoberta da obra de Friedrich Nietzsche, empreendida por esses intelectuais 

franceses. 

 

A genealogia do pós-estruturalismo francês tem que ser compreendida, em parte, por 
suas filiações com o pensamento de Nietzsche. Em particular, com sua crítica da verdade 
e sua ênfase na pluralidade de interpretação; com a centralidade que ele concede à 
questão do estilo, visto como crucial, tanto filosófica quanto esteticamente, para que cada 
um se supere a si próprio, em um processo de perpétuo autodevir; com a importância 
dada ao conceito de vontade de potência e suas manifestações como vontade de verdade 
e vontade de saber. Esses temas filosóficos foram assumidos, adotados e experimentados 
pelos pós-estruturalistas franceses sob novas e estimulantes formas (Peters, 2000, p. 32, 
grifos do autor). 

 

Concentrando-nos na crítica da verdade, fundamental para a Filosofia da Diferença, 

Nietzsche sugere que não existem verdades inatas, mas construções históricas e sociais 

delimitadas por conceitos e prática (Souza, 2013, p. 2). Isso significa dizer que as verdades 

são construídas, fabricadas, inventadas em um determinado tempo, espaço e organização 

social para cristalizar uma ideia ou um conceito que se entende, ou se deseja que seja 

incontestável. 

No entanto, com o tempo as verdades perdem todo o contexto histórico e social em 

que foram inventadas e resta somente a ilusão de verdade “pura”. O que são então essas 

fabricações, invenções, construções? – as verdades? Nietzsche (2007) responde: 

 

Um exército móvel de metáforas, de metonímias, de antropomorfismos, numa palavra, 
uma soma de relações humanas que foram poética e retoricamente intensificadas, 
transpostas e adornadas e que depois de um longo uso parecem a um povo fixas, 
canônicas e vinculativas: as verdades são ilusões que foram esquecidas enquanto tais, 
metáforas que foram gastas e que ficaram esvaziadas do seu sentido, moedas que 
perderam o seu cunho e que agora são consideradas, não já como moedas, mas como 
metal (Nietzsche, 2007, p. 36-37). 
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Nesse sentido, Nietzsche (2007) critica a construção do conhecimento a partir de 

verdades incontestáveis. O filósofo explica que a verdade, por estar destituída do contexto em 

que foi criada, não pode servir como fundamento para o conhecimento, pois a própria 

verdade não pode ser fundamentada. Dessa forma, Nietzsche questiona a possibilidade de que 

os conhecimentos sejam verdadeiros, objetivos, universais. A impossibilidade de verdades 

“puras”, “neutras” ou “naturais” implica também que os conhecimentos fundamentados e 

desenvolvidos a partir delas também não são neutros e nem imparciais - são as pessoas que se 

utilizam do conhecimento. 

Desse modo, as verdades não são ingênuas, despretensiosas ou desinteressadamente 

fabricadas, mas atendem a interesses de certos grupos sociais, com a intenção de integrarem 

estratégias para o alcance de um modelo de sociedade ou para manter o status quo do modelo 

vigente. Para Barthes (2001) as verdades funcionam em nossa sociedade como mitos 

localizados nas práticas políticas burguesas, onde são essenciais, porque eternizam o modelo 

social, econômico, político e/ou cultural de sociedade.  

Segundo o autor, o mito é uma fala que naturaliza uma intenção histórica, transforma 

uma contingência em eternidade; uma fala despolitizada que não nega as coisas, mas 

inocenta-as, purifica-as; abole as complexidades dos atos humanos, simplifica as essências, 

suprime qualquer possibilidade de reflexão, organiza um mundo sem contradições e cria uma 

clareza feliz. 

Assim, é preciso “admitir que o poder produz saber [...]; que poder e saber estão 

diretamente implicados; que não há relação de poder sem constituição correlata de um campo 

de saber, nem saber que não suponha e não constitua ao mesmo tempo relações de poder” 

(Foucault, 2013, p. 30). Nesse sentido, um ciclo é formado, pois a produção de conhecimento 

sempre gera poder e o poder gerado, por sua vez, gera mais saber. Essas relações de poder-

saber também são usadas nas estratégias de certos grupos para exercerem majoritariamente o 

poder. 

Dessa forma, em busca de um olhar outro para os saberes, o movimento de Nietzsche 

é justamente o de colocar em xeque os procedimentos de universalização, unidade e 

objetividade do conhecimento, além da defesa de que os seres humanos, como produtores de 

saberes, devem considerar a variedade de perspectivas e enfatizar a diferença. 

Gallo (2006) nos explica que o desafio Nietzschiano é o da multiplicidade. “Para além 

de qualquer objetividade, para além de qualquer ‘vontade de verdade’, é a multiplicidade de 
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olhares, a multiplicidade de afetos sobre um mesmo objeto (isto é, um perspectivismo) que 

pode possibilitar-nos um conhecimento mais completo desse objeto” (p. 561). 

Na Filosofia da Diferença, os saberes marginais, que Deleuze e Guattari (1997) 

chamariam de “saberes nômades”, podem ser formas de lutar e resistir ao modelo de Ciência, 

pois alguns desses saberes não se deixam limitar, ordenar, organizar, reprimir, homogeneizar 

para atenderem aos padrões da Ciência oficial. 

Uma outra questão fundamental na Filosofia da Diferença é a sua noção de diferença 

e consequentemente a noção de outro. Deleuze concebe que: 

 
A diferença não é o diverso. O diverso é dado. Mas a diferença é aquilo pelo qual o dado 
é dado. É aquilo pelo qual o dado é dado como diverso. A diferença não é o fenômeno, 
mas o número mais próximo do fenômeno. Portanto, é verdade que Deus faz o mundo 
calculando, mas seus cálculos nunca estão corretos, e é mesmo esta injustiça no 
resultado, esta irredutível desigualdade, que forma a condição do mundo. O mundo "se 
faz" enquanto Deus calcula; não haveria mundo se o cálculo fosse correto (Deleuze, 
2000, p. 361). 

 

A diferença é literalmente inexplicável. Deleuze (2000) diz que “explica-se a 

diferença, mas, precisamente, ela tende a anular-se no sistema em que é explicada. [...] Para 

ela, explicar-se é anular-se, é conjurar a desigualdade que a constitui” (p. 370). Isso ocorre 

porque para explicar a diferença de algo é sempre necessário partir de um “referencial”, um 

parâmetro, um conceito. 

Por exemplo, só conseguimos explicar que algo é comprido se temos um conceito de 

comprimento; só é possível explicar que uma matemática é diferente se temos um conceito 

dessa ciência; só conseguimos explicar que uma cultura é diferente se temos um conceito 

sobre ela. Tomar como base esse conceito para explicar a diferença é cair na armadilha de 

forjá-lo a partir de uma verdade incontestável que servirá como pilar para elucidá-la e assim 

reduzir tudo ao uno; apagar as dessemelhanças. 

Essa noção de diferença implica diretamente a noção do outro na Filosofia da 

Diferença, que difere muito da ideia de outro numa filosofia da representação, na qual o outro 

é um produto do nosso próprio pensamento, gerado a partir de um conceito que tomamos 

como verdadeiro. Segundo Gallo (2008), na perspectiva da filosofia da representação, 

 

(...) o outro é um produto de meu pensamento, assim como todas as outras coisas das 
quais posso ter certeza racional. Isto significa dizer que penso, tematizo, concebo o 
outro sempre na interioridade de meu ser, na interioridade de meu pensamento. O outro é 
um conceito, um efeito do pensamento. O outro de que falo é uma representação; isto é, 
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não tematizo o outro enquanto outro, alteridade absoluta, mas o tematizo como um efeito 
de meu próprio pensamento (p. 2). 

 

Desse modo, o outro é sempre pensado na minha interioridade, eu sou o conceito, a 

verdade incontestável, pela qual explico a diferença do outro. Quando explico o outro a partir 

do eu, o outro é reduzido ao uno; e nesse caso, o reduzo a mim mesmo “[...] o outro não passa 

de algo que eu mesmo crio, no pensamento. O outro sou eu mesmo” (Gallo, 2008, p. 2). O 

etnocentrismo está vinculado a esse tipo de pensamento. 

De outro modo, a Filosofia da Diferença, a partir de sua noção de diferença, vai 

pensar o outro de uma forma outra. Nela o outro não se reduz ao uno, não é apagado em sua 

diferença, não é pensado e explicado a partir do eu como conceito, como verdade. A Filosofia 

da Diferença pretende o múltiplo. Segundo Gallo (2008, p. 14), “aquém de qualquer 

individualidade fundada num sujeito que é idêntico a si mesmo, como quiseram e querem os 

modernos. [...] [A Filosofia da Diferença entende que] o outro me constitui, o outro sou eu e 

eu sou o outro, o que dissolve a noção de um eu monolítico.” O autor ainda sugere que a 

Filosofia da Diferença, num “pensamento do exterior”, toma a diferença em si mesma, 

consequentemente o outro em si mesmo e assim propõe alteridade absoluta.  

 

Possíveis Diálogos entre Etnomatemática e Filosofia da Diferença 

Após fazermos essas considerações acerca da Etnomatemática e da Filosofia da 

Diferença é hora de estabelecermos alguns diálogos entre os dois campos. 

Nesse sentido, entendemos que a crítica nietzschiana à verdade absoluta pode nos 

ajudar a refletir sobre as verdades absolutas que encontramos recorrentemente no campo da 

Etnomatemática, pois assim como as incontáveis verdades que permeiam nossa vida, como 

por exemplo, “o modelo de família”, “o padrão de beleza”, “escolarização para todos”, 

“necessidade de um diploma”, dentre outras, na Etnomatemática também lidamos com 

algumas, tais como a existência de “um modelo de ciência”, “modelo de cultura”, “uma 

lógica universal”, “uma matemática universal”, dentre outras, que tendem a diminuir, 

suprimir e, por que não dizer, excluir os grupos socioculturais não majoritários e/ou sua 

cultura. 

Como foi visto, a Filosofia da Diferença também propõe que sejam admitidas 

múltiplas perspectivas, e desse modo, também acreditamos que os estudos e pesquisas em 

Etnomatemática se alinham a essa noção de multiplicidade, pois a admissão de que os saberes 

não são universais e únicos, e de que existem outras perspectivas a serem consideradas, é 
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uma condição sine qua non para a Etnomatemática. 

Acreditamos também, que os estudos e pesquisas dos conhecimentos marginalizados, 

com Deleuze e Guattari (1997), podem se configurar como possibilidades de luta e resistência 

às relações de poder, aos padrões de normalidade e de luta contra a exclusão, pois investigar 

as etnomatemáticas não é somente descrever ingenuamente o conhecimento de grupos 

socioculturais, mas também dar-lhes voz e considerar seus saberes, é uma forma de lutar 

contra um sistema normalizador que legitima um tipo de conhecimento, um tipo de 

sociedade, uma forma de cultura.  

De modo análogo, mesmo as pesquisas que não investigam saberes tradicionais, os 

quais podem ser enquadradas no “3º tempo” de Vergani, também podem constituir 

possibilidades de resistência, pois a partir da Etnomatemática buscam formas alternativas 

para a relação poder-saber, procuram criticar, lutar e resistir aos vários padrões impostos, 

contestar as verdades absolutas e os mitos impostos. 

A noção de diferença de Deleuze (2000) também pode contribuir fortemente com os 

trabalhos em Etnomatemática, pois de forma recorrente lidamos com as dessemelhanças, 

sejam elas culturais, sociais, econômicas, biológicas ou políticas. No entanto, podemos cair 

na cilada de entender o outro como representação de nós mesmos, como algo criado no nosso 

pensamento e não como a diferença em si mesma, como a Filosofia da Diferença propõe. 

Consequentemente, a noção de outro da Filosofia da Diferença, diretamente implicada 

pela noção de diferença, pode nos ajudar ainda a pensar a ideia de alteridade, que permeia 

muitos estudos e pesquisas da Etnomatemática, assim como também, de forma ancilar, 

aponta as dessemelhanças existentes entre os indivíduos e colabora, portanto, para incitar o 

respeito mútuo a partir de uma ideia de alteridade absoluta. 

 

Considerações Finais 

 Buscamos neste artigo, tecer algumas reflexões acerca de possíveis diálogos entre os 

campos da Etnomatemática e da Filosofia da Diferença, principalmente em relação a questões 

fundamentais aos dois campos, que de um lado comungam da crítica à verdade, à Ciência 

oficial, à universalidade e unidade do conhecimento, aos padrões socialmente estabelecidos e 

ao etnocentrismo; e de outro propõem a variedade de perspectivas, o respeito e a valorização 

dos conhecimentos marginais, a fragmentação e a multiplicidade do conhecimento, a 

resistência aos padrões que oprimem e excluem, o respeito e a valorização das diferenças e a 

alteridade absoluta.  
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Compreendemos que os diálogos entre esses campos aqui delineados ainda são 

incipientes e ainda existem inúmeras possibilidades de se estabelecer interlocução entre 

ambos. Entendemos também as probabilidades de haver convergência entre as concepções 

dessas áreas, de tal forma que surjam outros pontos de conexão, mas compreendemos 

igualmente haver abundantes divergências entre elas. 

Dessa forma, acreditamos que a transversalidade entre Etnomatemática e Filosofia da 

Diferença pode abrir possibilidades outras de pesquisa e enriquecimento dessas áreas do 

conhecimento. 
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