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Durante o século XX houve uma mudança bastante significativa nos campos 

científicos das ciências sociais, com destaque para os movimentos filosóficos, 

linguísticos e históricos. Tal mudança se refere à compreensão de que não existe um 

único conhecimento, ou melhor, não existe um único modo de conhecer, não existe uma 

única verdade legítima e absoluta. 

Cada grupo sociocultural – mesmo que imerso ou capturado por uma 

discursividade que pretende ser total e absoluta – utiliza e desenvolve modos singulares 

de se comunicar, de compreender e de cuidar de si mesmos, de transmitir seus costumes 

e de aprender. 

 O programa etnomatemática localiza-se no interior, ou, neste movimento 

contemporâneo, pois busca compreender as ideias, os conceitos, os fenômenos, os fatos 

e as habilidades técnicas e artísticas enquanto produção de conhecimento legítima e 

singular de diferentes grupos culturais e não somente enquanto aplicação ou produção 

inferior de um sistema de pensamento matemático dito superior, contrapondo-se a este 

por meio de uma insubordinação epistemológica. 
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 Buscando compreender o saber e o fazer matemáticos de diferentes grupos 

culturais, este programa de pesquisa busca considerar, segundo D’Ambrosio (20041), as 

“categorias próprias de cada cultura” (p. 45). No entanto, algumas vertentes buscam 

identificar manifestações matemáticas nas culturas periféricas tomando como referência 

a matemática ocidental. Tanto umas quanto outras, no entanto, consideram importante o 

diálogo entre os conhecimentos escolares/acadêmicos e os conhecimentos dos diversos 

grupos socioculturais. 

 Em consonância com esse contexto, nesta edição especial foram submetidos 

artigos, comunicações científicas, ensaios e relatos sobre pesquisas, investigações e 

experiências em Etnomatemática propostas/desenvolvidas em diferentes contextos 

sociais, culturais e regionais do Brasil. 

 Como informamos no Volume 1 desta Edição Especial, o propósito é dar 

visibilidade a uma Etnomatemática plural, no sentido de percebermos as diferentes 

interações entre matemática e cultura presentes nesses trabalhos, buscando assim 

perceber a pluralidade cultural de ideias, procedimentos e práticas desenvolvidas nos 

diversos Brasis. 

Neste Volume 2, damos continuidade a este propósito apresentando outras 

produções nas quais observamos esta pluralidade que estamos constantemente 

defendendo. 

 No primeiro artigo, Daniel Orey e Milton Rosa apresentam a Etnomodelagem 

enquanto um processo que, ao conectar os aspectos culturais da matemática 

(etnomatemática) aos aspectos da matemática acadêmica (modelagem matemática), 

possibilita a tradução de situações-problema retiradas do cotidiano dos membros de 

grupos culturais distintos. Nesse processo, os autores reconhecem uma interação 

dialógica dos conhecimentos locais (êmicos) com os conhecimentos consolidados 

globalmente (éticos). 

 No segundo artigo, Gelindo Martineli Alves, Milton Rosa e Marger da 

Conceição Ventura Viana buscam verificar as contribuições do Programa 

Etnomatemática – tomado como base para se verificar o elo entre o conhecimento 

matemático cotidiano dos alunos e o conhecimento matemático escolar – para a 

																																																													
1D’Ambrosio, U. (2004). Etnomatemática e Educação. In Knijnik, G., Wanderer, F., & Oliveira, C. J. 
Etnomatemática: currículo e formação de professores (pp. 39-52). Santa Cruz do Sul, RS: EDUNISC. 
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formação da cidadania dos alunos de uma turma do Ensino Fundamental público por 

meio da elaboração de atividades relacionadas com a Educação Financeira.  

 No terceiro artigo, Marcela Cruz e Maria Cecília Fantinato, tendo a 

Etnomatemática como referencial teórico e a etnografia como abordagem metodológica; 

apresentam um estudo sobre os saberes e as práticas de agricultores no trabalho com 

hortas circulares no município de Alegre, no Estado do Espírito Santo, Brasil, tendo 

como objetivo geral investigar de que maneira as ideias de natureza matemática são 

trabalhadas nas atividades de construção e manejo destas hortas. 

 No quarto artigo, Freudson Dantas de Lima e Francisco de Assis Bandeira, ao 

investigarem os saberes e fazeres de um grupo de garimpeiros da zona rural do 

município de Parelhas, no Estado do Rio Grande do Norte, Brasil, buscaram verificar: 

(a) que conhecimentos matemáticos são utilizados por eles no processo de extração e 

comercialização dos minerais; (b) como estes conhecimentos podem contribuir para 

uma proposta pedagógica para o ensino-aprendizagem de Matemática por meio da 

Resolução de Problemas.	

 No quinto artigo, Luci Teresinha Marchiori dos Santos Bernardi apresenta uma 

investigação realizada com professores Kaingang da Terra Indígena Xapecó, em Ipuaçu, 

no Estado de Santa Catarina, Brasil, na qual busca apresentar os significados atribuídos 

pelos professores indígenas à matemática tradicional e à matemática escolar, 

identificando as possíveis tensões que emergem dessa dualidade. Nesse quadro, 

segundo a autora, a Etnomatemática representa um movimento de crítica e alternativo a 

essa prática. 

 No sexto artigo, Darlane Cristina Maciel Saraiva e José Roberto Linhares de 

Mattos apresentam uma pesquisa realizada junto a professores e alunos da Escola 

Municipal Indígena Mypynugkuri, localizada na aldeia indígena da etnia Sateré-Mawé, 

Maués, no Estado do Amazonas, Brasil. Assim, apoiados na Etnomatemática e tendo 

como foco a prática pedagógica dos professores indígenas, os autores buscaram 

compreender o processo de ensinagem da matemática escolar com foco no cotidiano 

daquela aldeia. 

No sétimo artigo, fundamentado na filosofia analítica de Wittgenstein e na 

perspectiva Etnomatemática, Lucas Nunes Ogliari e Samuel Bello buscam compreender 

as significações constituídas a partir das encenações simbólico-corporais de merendeiras 
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escolares em suas atividades na cozinha, ao lidarem com medidas, proporções e demais 

relações ditas matemáticas.  

Podemos observar que os trabalhos presentes neste Volume 2 desenvolvem 

investigações etnomatemáticas em diferentes contextos, adotando para isto diferentes 

abordagens teóricas e metodológicas. 

Dessa maneira, no primeiro artigo temos uma discussão teórico-metodológica 

sobre as contribuições da Etnomodelagem; no segundo artigo vemos a Etnomatemática 

concebida como teoria que possibilita a orientação uma ação pedagógica; vemos 

também algumas investigações etnográficas da Etnomatemática que são analisadas ou 

sob uma perspectiva socioepistemológica2 (artigo três), ou sob uma perspectiva 

filosófica (artigo sete), ou ainda com finalidade de elaboração de uma proposta 

pedagógica para o processo de ensino-aprendizagem da Matemática (artigo quatro); 

relacionadas às problemáticas da educação escolar indígena e/ou da formação de 

professores indígenas temos uma investigação do tipo pesquisa-ação participante (artigo 

cinco) e uma investigação do tipo pesquisa participante (artigo 6). 

Como fechamento desta edição especial temos o oitavo artigo intitulado	

EtnoMatemaTicas: pluralidade cultural em diversos Brasis elaborado pelos editores e 

que, diante da pluralidade e diversidade das realidades brasileiras tem como objetivo 

refletir acerca das possibilidades teórico-práticas do Programa Etnomatemática, como 

programa de pesquisa, como epistemologia, como perspectiva de investigação e como 

possibilidade teórica para orientação de ações pedagógicas em diversos contextos 

educacionais, tendo em vista os objetos de estudo contemplados nesta Edição Especial 

Etnomatemática, promovida pelo Journal of Mathematics and Culture. 

Percebemos então que, não somente como possibilidade de resposta 

metodológica a algumas questões/problemáticas de caráter epistemológico da educação, 

particularmente da educação matemática, a Etnomatemática, originada do 

entrecruzamento de diferentes campos científicos – principalmente da Educação, da 

Educação Matemática, da Filosofia e da Antropologia – é concebida de modos diversos. 

Por conseguinte, para alguns pesquisadores como, por exemplo, Alexandrina Monteiro 

																																																													
2De acordo com o artigo intitulado Socioepistemología y representación: algunos ejemplos, escrito por 
Ricardo Cantoral, Rosa María Farfán, Javier Lezama, & Gustavo Martínez Sierra (2006) e publicado na 
Revista Latinoamericana de Investigación en Matemática Educativa – RELIME. Disponível em   
www.redalyc.org/pdf/335/33509905.pdf. Acessado em 20 de Setembro de 2017. 
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e Eduardo Sebastiani Ferreira, a Etnomatemática se constitui como proposta 

educacional e filosófica; para outros, dentre eles, o próprio Ubiratan D’Ambrosio, como 

teoria geral do conhecimento – como apresentado por Sousa (20163). 

Outros pesquisadores apontam para a possibilidade de interação metodológica 

entre a Etnomatemática e a Modelagem Matemática – como, por exemplo, os 

estudos/pesquisas conduzidas por Milton Rosa e Daniel Orey sobre a Etnomodelagem; 

outros ainda possuem uma perspectiva da etnomatemática enquanto uma caixa de 

ferramentas teóricas (Knijnik, Wanderer, Giongo, & Duarte, 20124); outros, 

referenciados/inspirados em Ubiratan D’Ambrósio, Eduardo Sebastiani Ferreira e 

Paulus Gerdes, concebem a etnomatemática como importante base teórica para 

orientação de ações pedagógicas em diferentes contextos escolares5.  

As diferentes concepções da Etnomatemática obviamente não se limitam a estas 

poucas indicações acima como nos mostram alguns trabalhos que visaram apresentar 

um panorama geral das pesquisas em Etnomatemática no Brasil (Knijnik, 20046; 

Conrado, 20057). Concordamos com Daniel Orey, quando ao ser entrevistado e 

questionado sobre “o que é Etnomatemática?”, responde que “a etnomatemática deve 

ser entendida em sua abrangência (...) [tornando-se] impreciso defini-la de uma forma 

compacta e universal” (Ribeiro, Domite, & Ferreira, 20048, p. 14). 

No entanto, compreendemos que à medida que os pesquisadores se envolvem e 

aprofundam suas pesquisas e seus estudos nesse campo, vão adotando uma determinada 

perspectiva, seja dentre aquelas que já existem, seja outra produzida no/pelo próprio 

																																																													
3Sousa, O. S. (2016). Programa Etnomatemática: interfaces e concepções e estratégias de difusão e 
popularização de uma teoria geral do conhecimento. 276 f. Tese (Doutorado em Educação Matemática). 
Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática. São Paulo, SP: Universidade Anhanguera, 2016. 
4Knijnik, G., Wanderer, F., Giongo, I. M., & Duarte, C. G. (2012). Etnomatemática em Movimento. Belo 
Horizonte, MG: Autêntica Editora. 
5Os trabalhos de pesquisa, como, por exemplo, dissertação de Mestrado e artigos publicados em Anais de 
congressos, escritos pelo terceiro editor, Adriano Fonseca, situam-se nessa vertente. As referências 
completas desses e outros trabalhos podem ser consultados em: 
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4231613A5.  
6Knijnik, G. (2004). Itinerários da etnomatemática: questões e desafios sobre o cultural, o social e o 
político na educação matemática. In Knijnik, G., Wanderer, F., & Oliveira, C. J. Etnomatemática: 
currículo e formação de professores (pp. 19-38). Santa Cruz do Sul, RS: EDUNISC. 
7Conrado, A. L. (2005). A pesquisa brasileira em Etnomatemática: desenvolvimento, perspectivas, 
desafios. 150f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Programa de Pós-Graduação em Educação. 
Faculdade de Educação. São Paulo, SP: Universidade de São Paulo - USP, 2005. 
8Monteiro, A., Orey, D., & Domite, M. C. S. (2004). Etnomatemática: papel, valor e significado. In 
Ribeiro, J. P. M., Domite, M. C. S., & Ferreira, R. (Orgs.) Etnomatemática: papel, valor e significado (pp. 
13-37). São Paulo, SP: Zouk. 
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movimento de investigação dos investigadores e/ou do grupo de pesquisadores ao qual 

estão vinculados. 

Esperamos que esta edição especial, em seus dois volumes, possa contribuir não 

somente para dar visibilidade aos trabalhos individuais no campo da Etnomatemática, 

mas também e principalmente, para que possamos visualizar os diferentes e múltiplos 

movimentos que estão sendo constantemente produzidos, com especial atenção para as 

produções etnomatemáticas nas diferentes regiões brasileiras e nos diferentes Brasis. 

Por conseguinte, em nosso ponto de vista, esses movimentos etnomatemáticos 

não estão encerrados geograficamente, pois dialogam entre si e com outros campos do 

conhecimento e com outros saberes e fazeres, entrelaçando-se, divergindo ou 

convergindo, fazendo com que a Etnomatemática seja um campo de pesquisa em 

constante movimento, fluído e questionador, não somente das problemáticas a que se 

propõe investigar, mas também de si mesmo. 
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