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Resumo	  
Este ensaio tem por objetivo esboçar reflexões político-epistemológicas relacionadas às 
etnociências e aos estudos mayas, bem como à conformação destes campos no Brasil, além 
de uma historiografia incipiente das etnociências e etnomatemáticas mayas em língua 
portuguesa. 
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Abstract	  

This essay aims to sketch political-epistemological reflections related to ethnosciences and 
Mayan studies, as well as the conformation of these fields in Brazil, and also to provide an 
incipient historiography of Mayan ethnosciences and ethnomathematics in Portuguese. 
	  
Keywords: Mayan Studies. Ethnosciences. Mathematics. Astronomy. Historiography.	  

 

Introdução 

Os estudos etnomatemáticos e os estudos mayas têm uma característica em comum, 

especialmente, quando se analisa a produção científica no Brasil (ou, ainda, lusófona em 

geral): são, ambos, campos bastante incipientes e, por isso, também restritos. Isto dificulta, 

inclusive, qualquer tentativa de “mapear” as pessoas que, muitas vezes isoladas, tentam 

dedicar-se a temas relativos a estes campos que são, ao mesmo tempo, tão escassos em 

investigadores e projetos de pesquisa, mas tão amplos e diversos em possibilidades para o 

futuro.	  

Para a elaboração deste ensaio, empreendi um esforço na tentativa de fazer um 

levantamento acerca da produção brasileira sobre etnomatemáticas e mayas. Esta nova busca 

– que repito sistematicamente, com maior ou menor frequência, na última década – foi 

bastante producente. Tal prática é importante e pode ser especialmente surpreendente para 

aqueles que, de alguma forma, já estão inseridos nestes campos demasiados específicos, de 
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modo a relativizar a impressão de que simplesmente não há produção além daquela que nos é 

mais acessível – e dos autores cujos textos têm circulado mais.	  

O que quero dizer é que, na verdade, o número de pessoas que já se dedicaram e/ou se 

dedicam aos estudos mayas e às etnomatemáticas, mesmo que pontualmente, nas instituições 

acadêmicas brasileiras, pode ser maior do que o imaginado ou o conhecido. O problema é 

que, na maioria das vezes – e este é um sentimento recorrente e também comum em ambos os 

campos –, os pesquisadores estão local e regionalmente – por conseguinte, na maioria dos 

casos, também nacional e internacionalmente – isolados, com pouca ou nenhuma 

interlocução.	  

Neste sentido, a própria conformação desses campos das etnomatemáticas e dos 

estudos mayas deve ser entendida como um desafio corrente, um processo longo e que ainda 

está em suas fases mais incipientes, na medida em que a grande maioria dos investigadores 

não tem contato – e, portanto, não se articula – entre si. 

Se a maioria tende a não levar adiante os seus interesses de pesquisa, isto se dá muito, 

também, à impressão – mais do que legítima – de que tais campos sequer existem no Brasil, o 

que demonstra que os esforços dos poucos que têm conseguido se reunir tem sido 

insuficiente. Diante da dificuldade em encontrar interlocução no Brasil, o que é ainda mais 

verdadeiro nos outros países lusófonos, muitos investigadores dedicados desmotivam-se e 

tendem a abandonar definitivamente os seus interesses e motivações iniciais de pesquisa.	  

De qualquer maneira, a partir deste levantamento, é possível afirmar que há muito 

mais trabalhos sobre etnomatemáticas do que sobre mayas no Brasil. Isto se explica, claro, 

em parte pela influência do brasileiro Ubiratan D’Ambrosio (1985; 1990), considerado um 

grande fundador dos debates sobre etnomatemáticas no mundo. 

Neste sentido, a “etnomatemática” é privilegiada nacionalmente, em comparação com 

os estudos mayas, pois aparece em diferentes trabalhos que lidam com diversos contextos 

etnográficos brasileiros e, portanto, mais afins ao presente dossiê, inclusive, do que este 

ensaio, indo desde as maneiras indígenas de contar e os estudos das músicas (e das 

etnomusicologias) até a educação de Surdos nas escolas, por exemplo.	  

Por outro lado, aparentemente, a dificuldade em reunir investigadores interessados em 

temas que abarcam etnomatemáticas, seja em eventos ou publicações, continua bastante 

presente. Sugiro que seja plausível a existência de algumas dezenas de pesquisadores 

influenciados por D’Ambrosio e com abordagens distintas – e, até mesmo, compreensões 

ligeiramente diferentes do que é “etnomatemática” – que, entretanto, ainda não estão 

inseridos numa rede que propiciaria uma expansão deste campo.	  
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No caso dos estudos mayas, é importante ressaltar que os mayas viveram – e ainda 

vivem – em regiões “periféricas”, neste caso, a América Central. A própria história da 

ciência, enquanto história das instituições acadêmicas, revela que é muito mais comum, na 

produção universitária, diálogos com a tradição acadêmica secular europeia e estadunidense. 

Principalmente, antes do século XXI, parece haver certa dificuldade em encontrar 

estudos s entre países do “terceiro mundo” – ou seja, brasileiros estudam pouco a Guatemala 

(“coração” da vasta zona maya) e guatemaltecos estudam pouco o Brasil, mas ambos estudam 

e dialogam com autores dos grandes centros do capitalismo moderno.	  

Neste meu primeiro ensaio historiográfico, busco reunir, principalmente, os poucos 

textos em português que estão na interseção entre as etnomatemáticas e os estudos mayas. 

Comentarei, pontualmente, as produções conhecidas – e disponíveis – sobre etnomatemáticas 

mayas, em língua portuguesa, privilegiando os caminhos e possibilidades já esboçados nas 

produções conhecidas. 

Na medida em que esta interseção confunde-se com a minha própria trajetória de 

pesquisa, começarei por contextualizar a minha relação com os dois campos, buscando 

ressaltar a importância da noção de etnociência na minha formação.	  

 

Sobre Etnomatemáticas e Etnociências 

Meu interesse pelos mayas, como “grande civilização do passado”, esteve desde o 

começo vinculado à comum representação dos mayas como uma civilização cientificamente 

avançada. No meu caso, os mayas uniram dois interesses particulares: um, pelas culturas 

antigas e seus mistérios e o outro pela astronomia.	  

Eu não fazia ideia da existência de conceitos como o de “etnomatemática” e 

“etnociência”, mas ao unir aqueles dois interesses em 2000/2001, já articulava esta noção de 

que outras culturas e sociedades produziam – e produzem – conhecimento que também pode 

ser considerado científico. E que as ciências, portanto, também existem para além da 

academia, transcendendo as fronteiras disciplinares reproduzidas na universidade.	  

Para mim, a noção mais básica e abrangente de etnociência, e que também é o 

conceito que defendo, é bastante afim à de “etno-x” de Milton Rosa e Daniel Clark Orey 

(2014). Esta noção pode ser aplicada a qualquer disciplina ou campo de estudos acadêmicos 

(“x”), atrelada ao prefixo “etno” (por exemplo, “etnomatemática”, “etnoastronomia”, etc), 

que serve principalmente para denotar outros grupos culturais, historicamente excluídos da 

academia. 
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Entretanto, proponho que o prefixo “etno” pode ser entendido para além da 

etnografia, se possível evitando a dicotomia “arqueo/etno”, posto que possa demarcar uma 

rígida fronteira entre as culturas do passado (arqueologia) e do presente 

(etnografia/etnologia/antropologia) que a meu ver pode ser bastante contraproducente1. 

Como observam alguns dos autores expoentes dos estudos etnomatemáticos 

(D’Ambrosio, 1985; Rosa & Orey, 2008), existem muitos diferentes tipos de 

etnomatemáticas, sendo a própria matemática acadêmica uma etnomatemática que conseguiu 

legitimar-se como “a matemática”, sendo imposta por todo o mundo através das invasões 

coloniais e das instituições acadêmicas.	  

Neste sentido, como afirmei anteriormente, toda ciência é, necessariamente, também 

“etnociência”, pois “não existe língua universal, menos ainda escrita universal e, é também, 

por isso que todos os humanos não escapam por completo do etnocentrismo [ou das 

determinações/limitações culturais das ciências]” (Cavalcanti, 2014, p. 24). Portanto,	  

 
(...) é preciso afirmar de maneira provocadora que as elites acadêmicas (inclusive as das 
ciências “duras”, ditas exatas e universais) fazem também “etno”ciência. Afinal, “até a 
matemática produzida por matemáticos profissionais pode ser vista como uma forma de 
etnomatemática porque ela foi produzida por um grupo cultural identificável e (...) ela 
não foi a única a ser produzida” (Borba, 1990, p. 41). Portanto, o relativismo deve ser 
combatido sempre que for usado para naturalizar um discurso epistemológico “puro”, 
isento ou universal [e que visa colocar o saber universitário acima dos demais] 
(Cavalcanti, 2014, p. 24).	  

 

Assim, e em consonância com os autores mencionados, passei a questionar o próprio 

emprego do prefixo “etno” e, por tal razão, inclusive fiz questão de colocar este prefixo entre 

aspas em escritos anteriores. 

Uma vez que as ciências acadêmicas também são etnociências, a ênfase neste prefixo 

para denotar as “outras” ciências (isto é, as “não acadêmicas”), a própria classificação das 

etnociências pode ser apropriada de maneira a reproduzir uma postura epistemológica 

neocolonial, cujas entranhas se alimentam dos mais velhos paradigmas evolucionistas e 

etnocêntricos. Dito sem margem para dúvidas: se a ciência acadêmica é também etnociência, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1Alternativamente, no campo das astronomias, por exemplo, aglutinam-se diversos campos afins, como, por 
exemplo, a “etnoastronomia”, a “arqueoastronomia” e outros, em um maior; chamado “astronomia cultural” 
(Cf., por exemplo, López & Benítez, 2010), empregado principalmente pelos astrônomos. Apesar de entender e 
respeitar as particularidades que se deram na conformação das etnociências no que se refere às astronomias, 
particularmente, continuo defendendo o conceito mais abrangente de “etnociência”, que me parece mais 
adequado que um termo como o de “ciência cultural”, por exemplo (se fôssemos estender a mesma lógica 
empregada pelos astrônomos).	  
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ou a chamamos também de “etnociências”, ou então deixamos de chamar as “outras” de 

“etno”. 

É precisamente nestes sentidos que se coloca o desafio apontado por mim em 2014 e 

que concerne, particularmente, a todos os campos (ou a um grande campo aglutinador) das 

“etnociências”: os relativismos epistemológicos não devem servir para reforçar o 

establishment endógeno da academia, posto que assim cristaliza-se a posição “etno” do outro. 

Além das questões que envolvem as disputas históricas internas na academia e, por 

uma descolonização das epistemologias nas universidades, é preciso também considerar, por 

exemplo, o processo de expansão do ensino superior no mundo e da inserção de milhares de 

indígenas em dezenas de universidades da América Latina, Europa e Estados Unidos. 

Neste sentido, os próprios produtores de um conhecimento classificado como “outro” 

já estão inseridos na academia há muitas décadas, como é o caso dos mayas guatemaltecos. 

Nos anos de 1980, ocorreu uma consolidação desse processo, ou um boom de pesquisadores 

indígenas cursando inclusive doutorado na Guatemala e no exterior.	  

Portanto, não é surpresa que, ainda em 2014, eu tenha podido considerar as próprias 

críticas de intelectuais mayas à noção de etnociência, que já apontavam que é “preciso 

combater aqueles que usam o prefixo ‘etno’ como sinônimo para [discriminar uma] ‘pseudo’, 

‘menor’ ou ‘menos importante’ ciência” (Cavalcanti, 2014, p. 25). Estes usos academicistas 

da “etnociência” são denunciados em publicações escritas por mayas há pelo menos cerca de 

dez anos (Aj Xol Ch’ok, 2008).	  

Desde a minha perspectiva, por outro lado, não devemos partir para o que seria uma 

posição pouco dialética entre as diferentes etnociências, isto é, que não se dispõe a dialogar 

ou dialogar as ciências “acadêmicas” e as “outras”, pois elas já estão relacionadas na própria 

história da ciência, enquanto história do saber universitário inclusive, e tais fronteiras já estão 

em questão. Sendo assim, não vejo sentido em projetos políticos que “preguem” qualquer 

ruptura irracionalista ou negação infantil em nome de uma suposta – e, negando de maneira 

oportunista o materialismo histórico, uma extremamente idealizada – “descolonialidade”.	  

O empreendimento das etnociências em minha opinião, portanto, e ao contrário, deve 

antes romper de maneira consequente e responsável com as historiografias tradicionais das 

ciências que negam ou buscam invisibilizar o próprio intercâmbio histórico de conhecimento, 
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como, por exemplo, entre povos “africanos” e “europeus”2 e, de maneira geral, a influência 

de “outros” saberes para o avanço do próprio conhecimento acadêmico e universitário.	  

 

Etnociências Mayas no Brasil 

Como dito, meu primeiro contato mais aprofundado com os mayas se deu a partir do 

interesse pela astronomia maya. Mais especificamente, uma atividade/avaliação escolar livre, 

que conferia mais autonomia aos estudantes (Cavalcanti, 2017) foi determinante para que eu 

empreendesse uma investigação específica sobre a “arqueoastronomia pré-colombiana”, mais 

especificamente a maya.	  

Naquele momento, bem na virada do milênio (portanto, há mais de 15 anos), eu não 

consegui – assim como ainda hoje é difícil – encontrar referências em português relacionadas, 

seja direta ou indiretamente, à astronomia maya. Isto também foi particularmente 

determinante para que a página da internet, Maya Astronomy3, tivesse se tornado a minha 

principal referência para aquele trabalho.	  

Mais do que apenas tornar-se minha referência sobre astronomia maya, a página abriu 

meus horizontes de pesquisa: se existia uma astronomia maya que, em geral, eu e as minhas 

escassas referências entendia(m) como “arqueoastronomia”, por outro, é claro, havia também 

uma matemática maya e os calendários mayas. 

A partir de então, passei a dedicar-me especialmente à base matemática maya e à sua 

aplicação aos calendários. Mas é curioso perceber que, se a “arqueoastronomia” é um termo 

relativamente comum, o mesmo não se aplica a uma possível “arqueomatemática”. Neste 

sentido, apesar de tratar sobre uma matemática antiga, desde o começo, foi o termo 

“etnomatemática” que serviu para aplicar-se às “outras” matemáticas, sejam do passado ou 

do presente.	  

Apenas, posteriormente, é que tomei conhecimento de Franz Joseph Hochleitner, 

austríaco radicado em Juiz de Fora, desde o meio do século XX e que, sem sombra de 

dúvidas, foi o principal expoente “brasileiro” ou “lusófono” (ainda que nascido na Áustria) 

dos estudos mayas e mesoamericanos. Mais do que isso, ele dedicou-se – por pelo menos 

quatro décadas (abarcando desde os anos 1960 até os anos de 1990) – aos aspectos 

relacionados à astronomia maya e aos calendários mayas. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2Sobre as origens “outras” da “civilização clássica” – neste caso, principalmente, Grécia – e, por conseguinte, 
do conhecimento a ela atribuído (Cf. Bernal, 1991).	  
3Disponível, até hoje, no mesmo endereço: http://www.michielb.nl/maya.	  
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Apesar de não lançar mão de termos como o de “etnociência”, as suas contribuições 

são certamente importantes, posto que pioneiras e praticamente solitárias em língua 

portuguesa para os campos das etnociências, em geral, e da etnoastronomia (aqui podendo 

estender-se como sinônimo de “astronomia cultural”) e de etnomatemática, em particular.	  

Dentre as principais obras de Hochleitner, destaco Decifração Semântica de 70 

Hieróglifos Maias de Sentido Astronômico (Hochleitner, 1969), Fatos e Problemas da 

Cultura Maia (Hochleitner, 1976), Cronologia e Astronomia Maia (Hochleitner, 1977) e 

Chuen: o Novo Calendário (Hochleitner, 1994). 

Além disso, Hochleitner também é, segundo os meus levantamentos, o investigador 

que, até hoje, propôs o maior número de teorias diferentes no que se refere à correlação entre 

os diferentes calendários mayas e europeus (teorias que nos permitem, portanto, posicioná-los 

de diferentes maneiras em relação ao calendário gregoriano atualmente). 

O trabalho de Hochleitner, sem dúvida, merece maior atenção tanto dos que estudam 

mayas em geral quanto daqueles mais interessados nas etnociências. É possível afirmar que 

Hochleitner, portanto, inaugurou os estudos sobre astronomias mayas no Brasil, voltando-se, 

especialmente, aos calendários e aos ciclos astronômicos, um viés que foi seguido – de 

maneira consciente ou não – por quem, posteriormente, propôs pesquisas tanto sobre as 

astronomias quanto sobre as matemáticas mayas.	  

Após Hochleitner, segundo os meus levantamentos, apenas nos anos 2000 é que outra 

pesquisa sobre astronomias mayas foi desenvolvida, desta vez no Observatório do Valongo 

(UFRJ). Flávia Pedroza Lima, então apenas uma estudante de graduação em astronomia, teve 

a ousadia de bancar a escrita de uma monografia sobre os calendários mayas (Lima, 2000) e, 

que, já em seu próprio título, reivindicava a noção de arqueoastronomia. Ela foi orientada e 

amparada por Rundsthein de Nader, um expoente da arqueoastronomia brasileira.	  

Entretanto, infelizmente o trabalho de Lima, que no meu entendimento é o mais 

completo e consistente sobre calendários mayas, parou na graduação e, até hoje, segue não 

publicado e nem disponível na internet, situação que pretendemos mudar em breve. Apesar 

de ser uma investigação contemporânea às minhas primeiras incursões na área, portanto, eu 

não tinha naquele então como saber de sua existência, tanto por ser uma monografia 

defendida à mesma época quanto devido à dificuldade de divulgação, muito maior naquele 

momento.	  

No que se refere às astronomias mayas, a produção mais relevante e de que eu tenho 

conhecimento, portanto, são as de Hochleitner e Lima. No período posterior, aparentemente, 

apenas as minhas publicações tocam, pontualmente, em questões de interesse no que 
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concerne à astronomia maya, especialmente vinculadas aos diversos calendários mayas de 

ontem e de hoje. Acredito que, por outro lado, meu trabalho se insira talvez em interlocuções 

incipientes entre a etnoastronomia e a etnomatemática, tendo como objeto central os 

calendários mayas.	  

Se a partir da década de 1960 até a virada do milênio, ao que tudo indica, as 

investigações elaboradas sobre os mayas, de interesse para o vasto campo das etnociências, 

praticamente trataram especialmente de astronomia, esta situação mudaria ainda durante a 

década de 2000. Na metade daquela década, surgiriam referências importantes para as 

etnociências mayas, mais especificamente as etnomatemáticas (Rosa & Orey, 2004; Cauty, 

2005; Cauty & Hoppan, 2005; Rosa & Orey, 2008; Cauty, 2009).	  

Destaco, em especial, o trabalho mais antigo, de Rosa e Orey (Rosa & Orey, 2004; 

Rosa & Orey, 2008), posto que, além de referenciar um trabalho pinheiro nos anos de 1980 

(Orey, 1982), diferente de todas as outras produções disponíveis em português, a sua ênfase 

está não nos calendários, mas sim nos padrões geométricos das esteiras pop dos mayas, 

deslocando os debates um pouco mais para as interseções que privilegiam a modelagem 

matemática. 

Assim, esses autores prestigiam a análise de padrões geométricos inspirados na 

natureza (como a pele da cascavel), evidenciando um vasto – e deste então, inexplorado – 

campo de estudos das etnociências enquanto relação entre humanos e seus meios 

circundantes, que devem ser sempre considerados nestes campos aqui abordados. 

Uma vez que os mayas são atualmente definidos como um grupo pan-étnico, que 

agrupa 32 etnias ou comunidades linguísticas vivas (Cavalcanti, 2017), como pode ser visto 

no tronco linguístico (pan-)maya, na figura 1, é possível afirmar que há uma vasta 

diversidade no que se refere inclusive à condição geográfica e climática das amplas terras 

mayas. É também neste sentido que devemos considerar que existem muitas etnociências 

mayas, e muitas etnomatemáticas. 

A conformação das epistemologias mayas abrange contextos geográficos e históricos 

que perpassam milhares de quilômetros e as mais diferentes circunstâncias – portanto, 

epistemologias distintas, ao longo de pelo menos três mil anos. 
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Figura 1. Tronco linguístico maya	  

Fonte: Adaptado de Cavalcanti (2014) 
 

Os mayas constituem, desde o princípio, um desafio às reflexões epistemológicas 

mais profundas, bem como à acadêmica tradicional, eurocêntrica e, também, desde o 

aprofundamento dos paradigmas liberais nas ciências acadêmicas, de hegemonia não apenas 

europeia, mas, principalmente, estadunidense no que se refere aos estudos mayas. Este 
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desafio já era percebido por intelectuais, cronistas e religiosos desde o século XVI, como 

Bartolomé de Las Casas, que comparou alguns indígenas às altas culturas “europeias” – 

marcadamente, gregos e romanos (Cavalcanti, 2012).	  

Por isto, e apenas por isto, é que os mayas são falados nas universidades desde o 

século XIX e, nesses termos: primeiro, principalmente, em “astronomia maya” (e com este 

forte vínculo com os calendários) e, depois, com mais frequência, sobre a “matemática maya” 

e a “botânica maya”, etc. Antes mesmo de se falar em etnociências e, inclusive, bem antes de 

Paul Radin considerar “o homem primitivo como filósofo” (Radin, 1927).	  

Além deste vasto horizonte ainda inexplorado em português – e que espero honrar, ao 

menos parcialmente, no meu projeto investigação de doutorado –, de implicações político-

epistemológicas bem mais profundas, visitadas por Rosa e Orey, é importante mencionar 

também as traduções das investigações do francês André Cauty, sem dúvida as principais 

referências nos anos 2000 sobre as etnomatemáticas e a aritmética maya, bem como sua 

relação com os calendários. 

Enquanto Rosa, Orey e Cauty avançavam com as suas contribuições para o campo, eu 

começava a me aprofundar nos estudos sobre os calendários mayas, nos quais me 

especializei, sem nunca esquecer as implicações das etnociências na minha formação (Cf. 

Cavalcanti, 2012; Cavalcanti, 2014; Cavalcanti, 2017).	  

Além dos breves artigos de Cauty, em parceria com Jean-Michel Hoppan (Cauty, 

2005; Cauty & Hoppan, 2005), publicados numa edição especial sobre etnomatemática, da 

revista Scientific American Brasil, e que cobrem temas que eu desenvolvo com maior ênfase 

e extensão ao longo da presente década, como a introdução à aritmética e aos dígitos mayas 

(Cavalcanti, 2012; Cavalcanti, 2014), a principal contribuição de Cauty traduzida para o 

português veio em capítulo de livro (Cauty, 2009). Este, por sua vez, foi resultado de um 

importante evento na história das etnomatemáticas no Brasil, realizado na “minha” 

Universidade Federal Fluminense (UFF), no ano de 2007.	  

Neste texto, Cauty relaciona a etnomatemática à própria escrita da história, 

evidenciando que a escrita e a matemática andaram muito juntas ao longo da história, além de 

afirmar também o cuidado que deve existir em relação às análises de diferentes contextos 

históricos:	  
 

Na América antiga, somente os mesoamericanos desenvolveram tradições matemáticas 
escritas. Os primeiros rastros foram deixados pelos olmecas; e o desenvolvimento mais 
bem-sucedido da escritura e do cômputo é indubitavelmente o Clássico maia (séculos III-
X). Os escribas maias foram os grandes mestres do cômputo e da escrita logossilábica. 
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Melhor do que a escrita hoje extinta, a tradição do cômputo sobreviveu à implosão da 
civilização maia além do ano mil, especialmente nos astecas. Mais tarde, depois da 
Conquista, essa tradição foi combatida pelas autoridades coloniais espanholas que 
impuseram uma nova religião, uma nova justiça, uma nova administração, uma cultura 
de comércio e uma civilização escravagista. Para nosso propósito, ela extinguiu as 
numerações vigesimais e impôs a numeração decimal em algarismos arábicos assim 
como a escritura alfabética. As respostas indígenas foram múltiplas e dependem 
interativamente das épocas e situações. No início da colonização, alguns 
mesoamericanos adotaram o alfabeto. O que permitiu, por exemplo, aos astecas (ou à 
rainha Mathilde) inserir comentários (em nahuatl, espanhol, latim, etc) em obras 
pintadas/escritas retiradas da pictografia. Torna-se clara, portanto, a importância da 
tradição mesoamericana de escrita e sua função fundamental no que se refere à 
manutenção do conhecimento matemático na Mesoamérica (Cauty, 2009, p. 30). 

 

Já na década atual, inspirado inicialmente por Cauty (2009) e, posteriormente, pelos 

outros autores aqui mencionados, é que publiquei as minhas próprias pesquisas, trazendo 

algumas contribuições para os campos de matemática e astronomia mayas. Como especialista 

em calendários mayas, portanto, nunca deixei de lado o básico da matemática maya, como os 

vinte dígitos da matemática de base vigesimal, que podem ser vistos na figura 2. 

 

 
Figura 2. Os vinte dígitos mayas com os seus nomes em língua maya yukateka 

Fonte: Adaptado de Cavalcanti (2014)	  
 

Em aulas e cursos por mim ministrados nos últimos 10 anos, sempre privilegiei uma 

introdução à leitura dos dígitos e a conversão de numerais aplicando a matemática posicional 

(figura 3) para, posteriormente, abordar a adaptação da estrutura matemática maya às 

contagens de tempo, em especial, na conta longa, de onde se originou o “ciclo de 2012” 

(Cavalcanti, 2012). 
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Figura 3. Exemplos de representação, a partir da matemática posicional e vigesimal maya, de 

números maiores que 19: 260, 2011 e 72079 
Fonte: Adaptado de Cavalcanti (2012)	  

 

Um aspecto fundamental, que foi mencionado de maneira bastante pontual (Rosa & 

Orey, 2004), no que se refere à matemática maya, é que não podemos ignorar o fato de que os 

números têm também qualidades, ou mesmo identidades, a eles atreladas. Isto vale tanto para 

os mayas antigos, quanto para os mayas contemporâneos (Cavalcanti, 2012; Cavalcanti, 

2014).	  

Por exemplo, na conta longa, há uma única modificação em relação ao esquema 

esboçado na figura 3: a ordem de conversão de valor 400 é arredondada para baixo, em 360 

dias, de maneira a favorecer o registro do calendário anual, aproximando a duração do ano 

solar (365 dias) à matemática vigesimal. Esta modificação, por supuesto, apesar de ser 

pontual interfere em todas as ordens superiores, de maneira que 8.000 para a contagem de 

tempo passa a ser 7.200 (360 x 20), a seguinte será 7.200 x 20 e assim por diante (Cavalcanti, 

2012).	  

Rosa e Orey (2004) listaram significados para os números mayas de 1 a 9, entretanto, 

devemos ter em mente que todos os vinte dígitos mayas (de zero a 19) têm qualidades e 

significados. Na figura 4, é possível observar as variantes encefálicas dos vinte dígitos mayas 

antigos.	  
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Figura 4. Variantes encefálicas dos vinte dígitos dos mayas antigos	  

Fonte: Adaptado de Cavalcanti (2012) 
 

Estas versões antropomorfas dos números, que adquirem identidade e personalidades 

próprias, apesar de raras, por vezes aparecem também em corpo inteiro. Apesar de Cavalcanti 

(2012) também ter publicado breves significados de cada divindade associada aos vinte 

dígitos, é importante ressaltar que qualquer tentativa de atribuir significados universais aos 

números – ou mesmo aos dias – mayas, considerando que os mayas são, na verdade, mais de 

30 etnias, é demasiado imprecisa.	  

Além de os números poderem ter significados distintos em diferentes lugares e épocas 

mayas, eles também podem ganhar novas qualidades a depender do seu contexto calendárico. 

Neste sentido, os treze números que compõem o calendário de 260 dias, por exemplo, têm 

significados bastante específicos, e aplicáveis a este calendário específico entre os mayas 
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k’iche’ contemporâneos. Por outro lado, os significados dos números no contexto de outro 

ciclo, como o dos nove “senhores da noite” entre os mayas clássicos, será diferente em 

relação aos significados atribuídos de acordo com a imagem acima (Cf. Cavalcanti, 2012).	  

Sendo assim, bem como devemos falar em etnomatemáticas, no plural, ao nos 

referimos aos diferentes conhecimentos matemáticos do mundo, devemos também atentar 

para a diversidade cultural e étnica maya, que pode ser abordada de diferentes maneiras, 

como este ensaio dá a entrever de maneira introdutória.	  

 

Descobertas mais Recentes no Campo das Etnociências Mayas no Brasil 

O esforço historiográfico proposto neste ensaio está longe de terminar e, neste 

sentido, deve ser encarado como uma empreitada coletiva apenas iniciada aqui. É 

fundamental que possamos nos ler mais, nos conhecer mais, de maneira a fortalecer estes 

campos e os seus encontros, entre mayas e etnociências, bem como seguir usando as novas 

tecnologias para mapear toda a nossa produção.	  

Assim, foi possível encontrar, já neste presente ano de 2017, mais contribuições 

importantes, de dois autores respectivamente situados nos campos da biologia/botânica e da 

astronomia/história da ciência: Oswaldo Gonçalves de Lima e Carolina de Assis Costa 

Moreira.	  

O caso de Gonçalves de Lima é particularmente interessante: trata-se de um cientista, 

professor e químico pernambucano de bastante destaque na história da ciência no Nordeste, 

atuando entre as décadas de 1920 e 1980, a ponto de o instituto em que trabalhava na 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), ter sido, posteriormente, rebatizado em sua 

homenagem. 

Além de ter sido responsável por importantes descobertas durante décadas nos 

campos da química e da microbiologia, também fomentou abordagens interdisciplinares ao 

desenvolver pesquisas inovadoras e pioneiras no campo das etnociências, com destaque para 

as etnobiologias/etnobotânicas brasileiras, mesoamericanas e mayas.	  

Esse pesquisador trabalhou no México por algum tempo e, em 1956, publicou EI 

Maguey y el Pulque en los Codices Mexicanos, pela conceituada Fondo de Cultura 

Económica (FCE), sendo, possivelmente, o primeiro brasileiro a publicar pela FCE, e o 

primeiro brasileiro e o nordestino a publicar uma obra por esta editora no escopo das 

etnociências em se tratando de Mesoamérica e mayas. O seu trabalho nesta interseção 

continuou e foi publicado também em português, 20 anos depois, que trata inclusive do 

balché maya (Gonçalves Lima, 1976).	  
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Apesar de ser uma grata surpresa, a recente e excelente pesquisa de mestrado de Assis 

(2016), diferente do caso de Gonçalves de Lima, que é um legado histórico para nós, serve 

antes para confirmar as expectativas e previsões de que nossos campos estão em plena 

expansão neste século e nesta década e, de que, ainda, conheceremos muitos pesquisadores da 

“nova geração” num futuro não muito distante. 

Com formação em astronomia, Assis desenvolveu uma investigação que reforça o 

legado iniciado com Flávia Pedroza Lima e, aproxima-se, ainda mais das ciências humanas e 

sociais. Propondo também uma busca pela história antiga e as origens dos calendários, 

esforço a ser aprofundado no doutorado, a sua dissertação de mestrado foi orientada também 

pelo professor Rundsthen de Nader e, defendida há poucos meses, em 2016.	  

Os casos destes dois autores nos apontam para o passado e para o futuro: é preciso 

vasculhar, cada vez mais, o passado, ao mesmo tempo em que, damos atenção e apoio para os 

novos pesquisadores. O risco de não fazê-lo é ficarmos restritos, principalmente, às pesquisas 

de investigadores nascidos e/ou radicados principalmente no sudeste. 

É preciso então, se de fato queremos encontrar e comentar a produção de todos os 

Brasis de ontem e de hoje, de maneira mais democrática, saindo do “centro” sudestino (e sul-

sudeste) e reiterando os esforços para acolher e divulgar as pesquisas e pesquisadores de 

outras partes do país, principalmente, Centro-Oeste, Norte e Nordeste, bem como em 

universidades menores e menos conhecidas.	  

 

Observações Finais 

Ao longo das últimas décadas, poucos têm sido os investigadores dedicados – mesmo 

que transversalmente – ao campo das etnociências, especialmente no que se refere aos mayas. 

Menos ainda são aqueles que dão prosseguimento às suas pesquisas. A incipiente produção 

brasileira e lusófona que nos contempla, entretanto, dedicou particular atenção à astronomia, 

à matemática e aos calendários.	  

A única investigação mais aprofundada sobre etnomatemática maya no Brasil, de que 

tenho conhecimento, foi proposta pela matemática Cynthia Elizabeth Ferreira Thomas. O seu 

projeto de dissertação de mestrado propõe desde uma contextualização dos conceitos de 

etnomatemática e etnociência e as suas implicações político-epistemológicas, até chegar à 

matemática maya propriamente dita, em boa medida reunindo as informações contidas aqui e 

nas referências mencionadas neste texto. Entretanto, infelizmente também por conta da falta 

de uma maior interlocução e apoio de especialistas, atualmente, o seu mestrado está 

interrompido. Este caso é emblemático tanto para os estudos etnomatemáticos quanto para os 
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estudos mayas: muitas vezes, as pesquisas ficam inacabadas ou simplesmente não ganham 

novos desdobramentos. 

É também na intenção de que situações assim não se repitam e com o desejo de que 

possamos estar mais presentes para auxiliar aqueles que têm pouca familiaridade, mas muito 

interesse pelo campo, que escrevi este ensaio. Precisamos não apenas fazer circular textos, 

mas também contatos, de maneira a estabelecer estes campos de estudo de maneira mais 

sólida e, assim, quem sabe, mais investigadores se motivarão a levar adiante os seus 

interesses de pesquisa, a despeito das dificuldades locais que deverão perdurar.	  

O campo dos estudos mayas ainda tem muito a avançar, no sentido de que ainda 

sabemos pouco em comparação ao que saberemos, talvez, em 50 anos ou menos, e este é um 

consenso compartilhado, dentre outros, por Nikolai Grube, que tive o prazer de contar como 

coorientador durante a minha graduação. Tenho certeza de que isto se aplica, também, à 

etnomatemática e às etnociências em geral. 

O avanço da internet e da disponibilização dos nossos trabalhados passados e futuros 

para acesso livre e de todos, é uma estratégia que deve ser sempre considerada, pois 

contribuirá muito para os jovens investigadores brasileiros, lusófonos e do mundo cada vez 

mais conectado e em comunicação.	  

Estes trabalhos, textos e publicações já disponíveis sobre os mayas e as etnociências 

e, nossos debates avançando cada vez mais, aos poucos constroem uma base sólida para a 

expansão tanto das etnociências quanto dos estudos mayas no Brasil, bem como de suas 

interseções, preocupações e pautas político-epistemológicas. Assim, esses trabalhos servirão, 

no futuro – e apesar de suas limitações temporais –, como excelentes referências para os 

investigadores que estão por vir, e talvez já não se sintam tão solitários quanto os da nossa 

geração. 

Além disto, a produção já disponível livremente para consulta através da internet 

(Rosa & Orey, 2004; Rosa & Orey, 2008; Cavalcanti, 2011; Cavalcanti, 2012, etc) é 

particularmente rica em possibilidades, deixando sadias brechas e lacunas a serem 

preenchidas por diferentes abordagens e enfoques de análise, que certamente por sua vez 

servirão como sementes futuras por muito tempo.	  
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