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Resumo 
Este ensaio expressa uma análise do Virtual Etnomatemática Brasil, o VEm Brasil 2020. 
Busca destacar concepções de Etnomatemática na dinâmica de encontros on-line de 
EtnoMatemaTicas. Reconhece mudanças de comportamento dos etnomatemáticos, 
alimentadas por conhecimentos necessários à sua sobrevivência e transcendência, no mundo 
virtual. Estende interesses de doutorado pelos conceitos etnomatemáticos de grupo cultural 
bem identificado e dinâmica do encontro cultural. Na realidade ditada por uma pandemia, 
expecta contribuir para a pesquisa e Educação. A análise evidencia a amplitude e a 
flexibilidade conceituais do Programa Etnomatemática e perspectivas positivas às dinâmicas 
de encontros ciberculturais do grupo de etnomatemáticos. 
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(ciber)culturais, Comunicação Científica, Educação. 
 

EtnoMatemaTicas de Etnomatemáticos: Dinámica del Encuentro 
(Ciber)cultural 

 
Resumen 

Este ensayo expresa un análisis de Virtual Etnomatemática Brasil, VEm Brasil 2020. Busca 
resaltar conceptos de Etnomatemática en la dinámica de encuentros en línea de 
EthnoMatemaTicas. Reconoce cambios en el comportamiento de los etnomatemáticos, 
alimentados por el conocimiento necesario para su supervivencia y trascendencia, en el 
mundo virtual. Extiende los intereses de doctorado a los conceptos etnomatemáticos de grupo 
cultural bien identificado y dinámica del encuentro cultural. En realidad dictado por una 
pandemia, espera contribuir a la investigación y la Educación. El análisis muestra la amplitud 
y flexibilidad conceptual del Programa Etnomatemática y perspectivas positivas sobre la 
dinámica de encuentros ciberculturales del grupo de etnomatemáticos. 
 
Palabras clave: Programa Etnomatemática, EthnoMatemaTicas, Dinámica de Encuentros 
(ciber)culturales, Comunicación Científica, Educación. 
 

EthnoMathemaTics of Ethnomathematicians: Dynamics of Cultural 
(Cyber)encounter 

 
Abstract 

This essay expresses an analysis of Virtual Ethnomathematics Brazil, VEm Brasil 2020. It 
seeks to highlight concepts of Ethnomathematics in the dynamics of online encounters of 
EthnoMathemaTics. Recognizes behavioral changes of ethnomathematicians, fed by 
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knowledge necessary for their survival and transcendence, in the virtual world. Extends 
doctoral interests to the ethnomathematical concepts of a well-identified cultural group and 
dynamics of the cultural encounter. In reality dictated by a pandemic, it expects to contribute 
to research and Education. The analysis shows the conceptual breadth and flexibility of the 
Program Ethnomathematics and positive perspectives on the dynamics of cybercultural 
encounters of the group of ethnomathematicians. 
 
Key words: Program Ethnomathematics, EthnoMathemaTics, Dynamics of (cyber)cultural 
Encounters, Scientific Communication, Education. 
 

Introdução 

Neste ensaio, interessa-nos, em particular, a dinâmica dos encontros on-line das 

EtnoMatemaTicas de etnomatemáticos, vistas como concepções de Etnomatemática de 

pesquisadores e educadores que orientam teoricamente seus estudos e ações pelo Programa 

Etnomatemática ou nele se inspiram. 

A breve análise de dados tem em vista o reconhecimento de EtnoMatemaTicas dos 

etnomatemáticos participantes dos momentos on-line do evento Virtual Etnomatemática 

Brasil (VEm Brasil), cujo processo de desenvolvimento se estendeu de abril de 2020 a 

fevereiro de 2021, com o lançamento do e-Almanaque EtnoMatemaTicas Brasis, sem 

esquecer do seu evento parceiro decorrente, o Virtual EtnoMatemaTicas Humanistas (VEm 

Humanistas). Ao estabelecermos como foco deste estudo a dinâmica desses encontros on-

line, apoiamo-nos em uma defesa básica do Programa Etnomatemática: a importância e o 

entendimento da dinâmica dos encontros culturais. 

Somos motivados por três fatores. O primeiro é destacar o conceito de dinâmica dos 

encontros culturais e sua mutualidade, chamando a atenção para a sua essencialidade ao 

Programa de Pesquisa Etnomatemática. O segundo é fazer uma analogia deste conceito 

etnomatemático com a dinâmica dos encontros de EtnoMatemaTicas, enquanto concepções 

acerca das diferentes manifestações de conhecimentos em distintos contextos, dos 

etnomatemáticos que, virtualmente, no referido evento, referenciaram Etnomatemática em 

suas reflexões e ações, em seus interesses, em suas curiosidades. O terceiro, que talvez 

possamos colocar na base dos dois anteriores, foi a apresentação de Ubiratan D’Ambrosio no 

VEm Brasil, “O Programa Etnomatemática e as novas TDIC”, sobre a qual falaremos adiante. 



Journal of Mathematics and Culture 
May 2021 15(1) 
ISSN 1558-5336 

10 

Esforçamo-nos por uma visão holística do comportamento desses etnomatemáticos. 

Ademais, levando em conta a pandemia1, estamos cientes de que este presente terá 

implicações inevitáveis nos modos de conceber a pesquisa e a prática pedagógica futuras. 

Baseando-nos no Programa Etnomatemática e nos momentos on-line do VEm Brasil 2020, 

objeto de nossa investigação, definimos algumas considerações norteadoras: 

1) as EtnoMatemaTicas manter-se-ão assim grafadas, no sentido de evidenciar a base 

epistemológica – ticas de matema em distintos etnos – do Programa Etnomatemática, que o 

caracteriza como uma teoria geral do conhecimento, relativa a todo tipo de conhecimento; 

2) EtnoMatemaTicas serão vistas como concepções acerca das diferentes 

manifestações de conhecimentos em distintos contextos, dos que assim as reconhecem e se 

assumem como etnomatemáticos. 

3) Etnomatemáticos são pessoas – pesquisadores, educadores, interessados e curiosos 

– que referenciam Etnomatemática em suas pesquisas, práticas pedagógicas, questões etc. 

4) os encontros on-line VEm Brasil, o inicial, o Encontro de Autores e o Lançamento 

Geral do e-Almanaque EtnoMatemaTicas Brasis, bem como o VEm Humanistas, exibiram 

uma dinâmica que possibilitou a exposição livre de concepções de EtnoMatemaTicas; 

5) o conceito de cultura da dinâmica do encontro cultural contempla a cibercultura; 

6) os comportamentos dos etnomatemáticos alimentaram-se de conhecimentos, em 

vias de sua sobrevivência e transcendência acadêmicas e profissionais, no mundo virtual; 

7) os conhecimentos gerados nas experiências do VEm Brasil serão analisados, 

prioritariamente, sob olhar epistemológico do Programa Etnomatemática, à luz de dois 

conceitos, grupo cultural bem identificado e dinâmica dos encontros culturais. 

8) A imperfeição, a incompletude, a incerteza devem caracterizar este estudo, tanto 

pela informalidade, quanto pelo desejo de projeções de modelos dessas experiências. 

Embora não esteja ligada a uma pesquisa formal, esta análise estende interesses de 

estudos de doutorado sobre o Programa Etnomatemática, ao dar atenção à importância sócio-

histórico-cultural dos conceitos supramencionados, básicos à organização intelectual e social 

e à difusão do Programa, se alinhados ao conceito de ética da diversidade2. 

 
1Refere-se à COVID-19, uma pandemia global datada de março de 2020, que se estende até o momento de 
publicação deste artigo, em 2021. 
2Ver o livro D’Ambrosio, U. (1997). Transdisciplinaridade (1ª ed.). Palas Athena. 
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A partir desta Introdução, o texto desenvolve-se em cinco subtítulos: VEm Brasil: os 

encontros on-line pontua os momentos virtuais do evento; O Programa Etnomatemática e a 

dinâmica dos encontros (ciber)culturais reconhece o grupo cultural bem identificado de 

etnomatemáticos e busca ressaltar a importância da dinâmica cultural no mundo virtual; VEm 

Brasil: breve análise das EtnoMatemaTicas de etnomatemáticos traz e analisa dados quali-

quantitativos, a partir das palavras-chave dos resumos, e dos próprios resumos, das 

apresentações do evento; VEm Brasil e seus desdobramentos: algumas inferências sobre 

comportamento expõe reflexões com inferências baseadas na experiência pessoal; 

Etnomatemática e Dinâmica de Encontros Ciberculturais: considerações e expectativas traz 

as considerações finais. 

Sim, jamais seríamos mais os mesmos em quaisquer situações, mas este presente sem 

precedentes de indissociabilidade entre a pandemia e as tecnologias digitais da informação e 

comunicação (TDIC) tem sido uma interface desafiadora aos pesquisadores e educadores. 

Nesse contexto, reconhecemos a importância filosófica e epistemológica do Programa 

Etnomatemática, não exclusivamente, e o interesse de sua comunidade nacional e 

internacional pelo empreendimento de mudanças na pesquisa e na Educação. Nossa intenção 

é, portanto, difundir uma concepção ampliada de Etnomatemática, com a expectativa de que 

esta se mostre útil a direcionamentos acadêmicos e pedagógicos futuros. 

 

VEm Brasil: Os Encontros On-line 

O VEm Brasil, o VEm Humanistas e o Encontro de Autores e o Lançamento Geral do 

e-Almanaque EtnoMatemaTicas Brasis constituíram-se em quatro encontros on-line de 

EtnoMatemaTicas e de etnomatemáticos, promovidos pela comunidade EtnoMatemaTicas 

Brasis, em 2020-2021, o primeiro em 25 e 26 de abril, o segundo no período de 26 de 

outubro a 24 de novembro de 2020, em parceria com a comunidade Matemática Humanista, e 

os dois últimos, nos dias 30 de janeiro e 06 de fevereiro de 2021, respectivamente. 

O VEm Brasil teve um site específico, disponível em <doity.com.br/vem-brasil-

virtual-etnomatematica-brasil>, cujas informações nos servem, prioritariamente, a esta 

análise, complementadas pelos seus acervos audiovisuais, disponíveis nas playlists VEm 

Brasil 2020 e e-Almanaque EtnoMatemaTicas Brasis (VEm Brasil – EtnoMatemaTicas 

Brasis, 2020a; 2020b), e por algumas publicações que lhe são referentes, os anais do VEm 
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Brasil (Red Internacional de Etnomatemática, 2020) e o e-Almanaque EtnoMatemaTicas 

Brasis (EtnoMatemaTicas Brasis, 2020). 

O VEm Brasil foi o primeiro evento totalmente on-line de Etnomatemática, concebido 

e proposto como tal, em outubro de 2019, antes das primeiras vítimas da COVID-19. Com o 

isolamento social imposto pela pandemia, o VEm Brasil estreou no cenário virtual, um mês 

após a Portaria do Ministério da Saúde, com “as medidas para o enfrentamento da emergência 

de saúde pública de importância internacional em decorrência do coronavírus” (Portaria nº 

356, 2020), que regulamentou o Lei 13.979/20 (2020), e no mês em que foi editada a Medida 

Provisória nº 934, que estabeleceu as “normas excepcionais sobre o ano letivo da educação 

básica e do ensino superior” (Medida Provisória nº 934, 2020). 

Nesse contexto sociopolítico inicial de pandemia, o VEm Brasil concretizou-se com 

145 pesquisadores nas 96 apresentações da referida playlist. Imbuídos de insegurança e 

coragem, esses apresentadores aceitamos vivenciar a experiência que, durante a ocorrência do 

evento, já se manifestava como uma necessidade, frente às decisões políticas determinadas 

pelas orientações científicas internacionais e à emergência mundial. 

Reconhecendo a importância da Etnomatemática nas mudanças de comportamento, 

EtnoMatemaTicas Brasis (2020) considerava que “com o afastamento social que 

vivenciamos, nosso desafio de experimentação, enquanto comunidade científica e social, 

seria também muito grande” e que esta condição “imporia – e implicaria – reflexões acerca 

das relações sociais e da criação de novas formas de ser e de estar no mundo, também de 

nossa responsabilidade de inovar a Educação, e que isso tudo se refletiria no evento” (p. 167-

168). De fato, refletiu. 

O VEm Humanistas decorreu do VEm Brasil, em um período de práticas on-line já 

bem consolidadas. Conforme seus organizadores, “com afinidades de concepções e 

propósitos, o evento compartilha os objetivos bem alcançados pelo VEm Brasil 2020, 

propondo um desenho inovador e distinto para as relações entre pesquisadores e público” 

(Sousa & Motta, 2020, p. 17). A equipe constituiu-se de 13 apresentadores do VEm Brasil. 

Embora não queiramos nos estender, a sua organização buscou um alinhamento com as 

metodologias ativas, caracterizando o VEm Humanistas como um evento invertido. 

Como encontros on-line de pessoas, interesses, experiências, estudos etc., os 

momentos tiveram uma dinâmica. Sendo Etnomatemática o tema único, podemos dizer que é 

uma dinâmica de encontros on-line das EtnoMatemaTicas de etnomatemáticos. Observamos 



Journal of Mathematics and Culture 
May 2021 15(1) 
ISSN 1558-5336 

13 

que o evento contemplou um congresso inicial de etnomatemáticos que apresentaram 

comunicações sobre EtnoMatemaTicas, mas, em seu processo de desenvolvimento, os 

participantes, que lhe estão diretamente envolvidos, se alteraram, haja vista que alguns 

apresentadores não são autores do e-Almanaque, e vice-versa. 

Diante disso, assumindo EtnoMatemaTicas como concepções de Etnomatemática de 

pesquisadores e educadores que têm o Programa Etnomatemática como orientação ou 

inspiração teórica aos seus estudos e ações, estabelecemos como universo deste estudo as 

apresentações do VEm Brasil 2020 e os participantes de seus momentos on-line e buscamos 

ampliar o entendimento de um conceito etnomatemático básico, dinâmica dos encontros 

culturais, ressaltando a sua importância no contexto virtual. 

 

O Programa Etnomatemática e a Dinâmica dos Encontros (Ciber)culturais 

Na primeira década do século XXI, D’Ambrosio (2009a) fez “uma tentativa de 

reinterpretar a história da ciência a partir do encontro do Velho e do Novo Mundo no século 

XVI, recorrendo a tradições intelectuais, práticas culturais e atores históricos que têm sido 

negligenciados” (p. 1).Sim 

Similarmente, tentamos, neste trabalho, uma interpretação do encontro do velho e do 

novo modelo de comunicação científica, recorrendo a uma análise de dados do processo do 

VEm Brasil, no que se refere aos aspectos intelectuais, às práticas culturais – as 

EtnoMatemaTicas – e a inferências norteadas por impressões pessoais, decorrentes da 

participação e observação de todo o processo, como etnomatemáticos que, historicamente, 

fizemos com pioneirismo acontecer o encontro on-line de abril de 2020. 

Provavelmente, muitos já acreditávamos que o “novo modelo”, quando sequer 

sabíamos que seria obrigatório, era possível, passível de operacionalização, com potencial 

inclusivo sob diversas perspectivas, na pesquisa e na Educação, e até já o usávamos. Com 

D’Ambrosio (2009a), estamos certos de que alguns elementos sinalizam “como consequência 

a geração de novas ideias, práticas e explicações resultantes dos encontros culturais” (p. 1), 

tendo em vista o Programa Etnomatemática como “um estudo transdisciplinar e transcultural 

da evolução da humanidade no seu sentido amplo, a partir da dinâmica cultural” (p. 3). 

Como mencionado, os apresentadores do VEm Brasil havíamos encarado a 

experiência futura de uma comunicação totalmente virtual com interações on-line com nossos 

espectadores, antes da pandemia. Nessa experiência, estariam implícitos a vontade de inovar 
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e o desejo de comunicar nossas pesquisas e experiências e de interagir com outros 

pesquisadores da área, transcendendo os limites espaciais e temporais, motivados pelas reais 

possibilidades que ofereciam as TDIC. No entanto, a exigência do trabalho remoto, com a 

suspensão das atividades presenciais em nossas instituições, implicaria construção de novos 

conhecimentos e mudanças sociais e profissionais imediatas de comportamento. 

Assim, para os apresentadores do VEm Brasil, o que seria uma experiência acadêmica 

se tornou uma exigência sociopolítica. Todos vivenciaríamos um processo de sobrevivência 

pessoal e profissional, que entendemos ter sido muito relevante à continuidade do 

desenvolvimento da pesquisa e da sua comunicação em Etnomatemática, à transcendência do 

presente afastamento social. Supomos que o VEm Brasil serviu de exemplo a eventos 

posteriores, marcando a história da Etnomatemática. 

O Programa Etnomatemática coloca a dinâmica cultural como parte da ação de 

conhecer, sendo as trocas culturais inevitáveis e as tecnologias imprescindíveis. Portanto, os 

conceitos EtnoMatemaTicas e Cultura relacionam-se pelo partilhamento de conhecimentos 

por um determinado grupo cultural bem identificado que são pessoas que, em um grupo, 

compartilham linguagem e cultura, conforme explicou D’Ambrosio (1988), em reunião do 

Grupo Internacional de Estudos em Etnomatemática (ISGEm)3, na Hungria. 

Para D'Ambrosio (2013), as “culturas estão em incessante transformação, obedecendo 

ao que podemos chamar uma dinâmica cultural” (p. 18-19). Nesse direcionamento, “a meta 

de uma História do Mundo é identificar e entender o surgimento e a evolução de 

comportamentos e conhecimentos refletindo a diversidade das experiências humanas e a 

dinâmica do encontro dos vários modos e estilos de comportamento e conhecimento” 

(D’Ambrosio, 2009a, p. 13-14). 

Tendo em vista a Etnomatemática como um programa de pesquisa em cognição, 

D’Ambrosio (1988) refletiu que a busca de ticas de matema em distintos etnos é a motivação 

essencial de grupos culturais bem identificados para a construção de corpos de 

conhecimento, “poderíamos dizer grupo étnico no sentido amplo da raiz etno, que foi 

abusivamente associada, nas mentes coloniais, exclusivamente à raça” (s.p.). 

Mas entendemos que o conceito de cultura é muito difuso na Antropologia, na 

História, na Sociologia, está presente nas culturas de Educação e no senso comum, nas 

 
3 International Study Group on Ethnomathematics(ISGEm) 
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diversas culturas dos grupos.  Diante disso, conceituar grupos culturais bem identificados, 

com base em um conceito de cultura, que lhe estaria implicado, parece-nos difícil e arriscado 

sem incorremos em algum erro ditado pela própria força cultural. 

Por conta desses fatores, Sousa (2010), ao buscar uma caracterização de um 

determinado grupo de licenciandos em Matemática, optou por dialogar com o conceito de 

Comunidade de Prática de Wenger (1998), que lhe oferecia alguns limites para a construção 

de um perfil do grupo investigado, sob o ponto de vista de suas participações e interações.  

Para Sousa (2010), as participações demonstrariam “traços de identidade mobilizadores dos 

compartilhamentos de saberes - acadêmicos e não acadêmicos - necessários a uma 

negociação de significados” (p. 96), em um cenário de subjetividade, intersubjetividade e 

coletividade. 

De modo similar, com base nas Comunidades de Prática de Wenger (1998), citado por 

Sousa (2010), vemos a participação no VEm Brasil “como um processo de conhecimento e 

de aprendizagem: aprendizagem como experiência - o significado; aprendizagem como fazer 

- prática; aprendizagem como pertencimento – comunidade; e aprendizagem como ser – 

identidade” (p. 208). 

As EtnoMatemaTicas resultam, portanto, dos grupos culturais bem identificados, 

constituindo-se em uma base epistemológica do Programa Etnomatemática, que ganha um 

sentido especial quando D’Ambrosio (2013) afirma que “o encontro de culturas é um fato tão 

presente nas relações humanas quanto o próprio fenômeno vida. Não há encontro com outro 

sem que se manifeste uma dinâmica cultural” (p. 79). Essa concepção traz impactos na 

concepção da ciência e da própria Educação, haja vista que “não se pode avaliar habilidades 

fora do contexto cultural” (p. 81). 

Assim, sob seu ponto de vista, mais EtnoMatemaTicas oferecem maiores 

possibilidades para uma aprendizagem norteada pela investigação, e um novo paradigma de 

Educação “é essencial para o desenvolvimento de criatividade desinibida e conducente a 

novas formas de relações interculturais, proporcionando o espaço adequado para preservar a 

diversidade e eliminar a desigualdade numa nova organização da sociedade” (D’Ambrosio, 

2013, p. 82). 

Considerando que o VEm Brasil 2020 contribuiu na história da Etnomatemática, 

entender um pouco do evento, sua operacionalização, metodologia, sua forma de comunicar 

pesquisas e experiências, o que inclui os seus anais e o e-Almanaque EtnoMatemaTicas 
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Brasis, pode representar uma importante reflexão acerca das EtnoMatemaTicas, cuja 

comunicação foi facilitada pelas TDIC, e inspirar práticas educativas, socioculturais e outros 

momentos on-line. 

Além disso, é expectativa motivacional ao presente estudo analítico fazer, explicita e 

simultaneamente, um trocadilho do termo “dinâmica dos encontros” com a dinâmica dos 

encontros on-line relativos ao VEm Brasil, reais e virtuais, e uma analogia entre as dinâmicas 

dos encontros culturais e ciberculturais - interpessoais e conceituais -, considerando a 

possível fertilidade do movimento contemporâneo mediado pelas TDIC. 

A ideia de cibercultura não estende o conceito de dinâmica do encontro cultural do 

Programa Etnomatemática, apenas o analisa sob um outro ponto de vista. Com D’Ambrosio 

(2009b), entendemos as experiências pioneiras do VEm Brasil como aventuras humanas, nas 

quais foram demandadas aos seus envolvidos adoções de comportamentos alimentados por 

aquisições – construções e reconstruções – de conhecimentos, de fazeres e de saberes que 

lhes permitiram, enquanto pesquisadores e educadores, sobreviver e transcender – acadêmica 

e profissionalmente – frente às novas formas de vivência e convivência, imersas em TDIC, 

decorrentes de um modelo social e científico desenhado pela pandemia da COVID-19. 

É relevante deixarmos claro que os conhecimentos referentes à participação 

estritamente virtual, gerados pelos etnomatemáticos no VEm Brasil, na presente pandemia, 

foram necessários e compartilhados, motivo que os antevimos, também, à luz dos conceitos 

etnomatemáticos de Ciclo Vital e de Ciclo do Conhecimento4. 

Os conhecimentos compartilhados nesses encontros on-line foram expostos à 

avaliação do público em geral e dos próprios participantes, maioria destes ligada à estrutura 

do poder acadêmico. Certamente, ao assumirem-se etnomatemáticos, as concepções desses 

acadêmicos acerca de conhecimento, destacando-se o matemático, são ampliadas e 

diferenciadas, pois estão engajados em uma luta de valorização das diferentes manifestações 

culturais, no sentido de respeitá-las e considerá-las na pesquisa e na Educação. 

No entanto, enquanto profissionais da pesquisa, precisam obedecer às suas normas 

específicas e alinhar-se às exigências de seus programas e se nutrem de alguns receios em 

relação ao rigor científico. E como profissionais da Educação formal, é compreensível, até 

coerente, que se sintam comprometidos com bases curriculares oficiais e com modelos 

 
4Ver o livro D’Ambrosio, U. Etnomatemática: elo entre as tradições e a modernidade (1ª ed.). Autêntica. 
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relativos de avaliações comuns e externas, que seguem bases e modelos similares, que 

funcionam como filtros à continuidade dos estudos e ao mundo do trabalho. 

Esses fatores nos levam, também, a expectar que o poder acadêmico diferenciado, 

presente nesses eventos, faça crescer o desejo de alargar os filtros dos conhecimentos que 

chegam à escola e de minimizar o papel da Educação escolar subserviente e formadora de 

subserviência aos poderes vigentes, e, consequentemente, aos exames externos de avaliação e 

ao aceite das formas limitadoras de acesso ao mercado de trabalho. 

Atribuímos importância a esta análise dentro de um contexto pandêmico, ora presente, 

como uma “interface do que foi e do que será” (D’Ambrosio, 2011, p. 99). Por isso 

reiteramos nossa ciência de que este presente não tem precedentes acadêmicos e educacionais 

e que, certamente, tem implicado novas formas de conhecimento e comportamentos e novos 

modos de conceber a pesquisa e a prática pedagógica futuras. 

Enfim, essas considerações nos levaram a destacar a dinâmica de encontros culturais, 

tendo em vista o conceito de grupos culturais bem identificados (D’Ambrosio, 1988), cuja 

motivação para a construção de corpus de conhecimento advém da busca de técnicas e artes 

para lidar com o contexto. Isso nos deixou à vontade para conceber a comunidade de 

etnomatemáticos do VEm Brasil como um grupo (ciber)cultural bem identificado e suas 

concepções de EtnoMatemaTicas dentro de uma dinâmica de encontros (ciber)culturais. 

 

VEm Brasil: Breve Análise das EtnoMatemaTicas de Etnomatemáticos 

O cenário desta análise é o site do evento VEm Brasil, complementado por vídeos da 

playlist VEm Brasil 2020 (VEm Brasil – EtnoMatemaTicas Brasis, 2020a), pelos anais do 

evento (Red Internacional de Etnomatemática, 2020), pelo e-Almanaque EtnoMatemaTicas 

Brasis, o e-book (EtnoMatemaTicas Brasis, 2020) e sua playlist (VEm Brasil – 

EtnoMatemaTicas Brasis, 2020b), e pelas concepções etnomatemáticas  d’ambrosianas e de 

sua coordenação. Como o VEm Humanistas representou um recorte deste universo, 

entendemos que a análise contempla, também, este evento, no que se refere, exclusivamente, 

às EtnoMatemaTicas de etnomatemáticos. 

Duas questões iniciais nos instigaram à busca de informações: quais são as 

EtnoMatemaTicas? Quem são os etnomatemáticos? A partir destas, surgiram outras: de onde 

são os apresentadores? Quais as suas titulações acadêmicas? Quais trabalhos estão 

explicitamente ligados a grupos de estudos em Etnomatemática? As apresentações 
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comunicam uma pesquisa ou uma prática pedagógica? Se for uma pesquisa, que tipo? E se 

for prática pedagógica, é um relato ou uma comunicação de pesquisa? Quais aspectos 

socioculturais são contemplados? Quais os contextos das ações? Sendo na área de Educação, 

quais subáreas são consideradas? As respostas a essas questões constituem esta seção. 

Como já mencionado, o VEm Brasil expôs comunicações de 145 pesquisadores, dos 

quais 13 formaram a equipe do VEm Humanistas. Já o e-Almanaque reuniu 100 coautores na 

concretização da obra. No site do evento, aparecem imagens de 125 apresentadores 

individuais e de mais 3 grupos, um sindicato de Pernambuco e dois de pesquisadores da 

Bahia e da Colômbia, totalizando 20 pessoas. 

Dos apresentadores, 110 foram brasileiros dos estados do Acre, Alagoas, Amapá, 

Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas 

Gerais, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, 

Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins e do Distrito Federal, e 35 foram 

estrangeiros, da Argentina, Cabo Verde, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, Espanha, 

EUA, Guiné-Bissau, México, Nepal, Peru e Portugal. Não localizamos uma justificativa para 

a ausência dos quatro estados brasileiros faltantes. No e-Almanaque, constatamos que não 

houve autores de Alagoas e Mato Grosso do Sul, Argentina, Guiné-Bissau e México. (VEm 

Brasil – EtnoMatemaTicas Brasis, 2021). 

No que se refere à titulação, os anais do evento informam que “havia de ingressantes 

na graduação a pós-doutorados, mas, em EtnoMatemaTicas Brasis” (2020, p. 433), vemos 

que uma das minibiografias é de uma estudante do Ensino Médio, conforme figura 1. 

 
Figura 1: Titulação de autores do e-Almanaque 

Fonte: Elaborada pela autora 
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No site do evento, podemos acessar uma “Programação geral” das suas 40 horas 

contínuas, distribuídas em períodos de 15 minutos, ou múltiplos deste tempo. A Programação 

inicia com “VEm Brasil: uma apresentação” (Sousa, 2020), na qual a coordenadora do evento 

e da Red Internacional de Etnomatemática (RedINET) no Brasil faz uma apresentação do 

evento em geral e dá informações sobre acessos, participação, certificação, outras. 

A partir de uma pergunta frequente – como as novas TDIC afetarão o Programa 

Etnomatemática? – Ubiratan D’Ambrosio (2020) seguiu com a palestra “O Programa 

Etnomatemática e as novas TDIC”. A questão levantada por ele, elaborada no futuro, trouxe 

os elementos fundamentais e motivacionais para a busca de informações que possam 

descrever melhor este futuro, como um presente em contínuo andamento. O resumo 

apresentado por D’Ambrosio (2020) expressa sua resposta prospectiva: 
Eu vejo isso muito favorável. O Programa Etnomatemática privilegia a busca de 
raízes culturais, que é o local. Mas reconhece a importância da dinâmica dos 
encontros culturais na evolução das ideais na história da humanidade. Em outros 
termos, os sistemas de conhecimento não se esgotam no individual e nem no local, 
mas estão em permanente transformação no encontro com o outro e com o global, a 
humanidade como um todo. As diferenças que sempre existirão ajudam a criar o novo. 
O VEm Brasil 1 é o melhor exemplo de quão promissor é estarmos virtualmente 
reunidos, toda a humanidade e todas as culturas, discussão de questões comuns a 
todos. 
 
Em sua apresentação, que se mostrou como a efetiva abertura do evento, D’Ambrosio 

possibilitou e provocou reflexões acerca do processo em ação, ora ocorrido e, como 

mencionado, nos motivou a buscar possibilidades e respostas no VEm Brasil. A partir daí 

seguiram-se as demais comunicações de pesquisa e/ou experiência. 

No entanto, estudos de Sousa (2018) sinalizam que a coordenação do evento já 

alimentava preocupações com a formação e prática docente virtuais e as refletia à luz do 

Programa Etnomatemática que, para ela, permite “uma consideração ampliada da realidade, 

real e virtual, na qual se incluem fatos e fenômenos da Era Digital” (p. 8). Suas palavras 

evidenciavam urgência para adentrar uma zona de riscos de uma realidade, não tão nova, que 
(...) vem informando, em uma velocidade provavelmente sem precedentes, fatos e 
fenômenos novos aos indivíduos-aprendizes, inclusive ao professor, obrigando todos 
a processarmos as informações para definirmos estratégias de ação, que, 
inevitavelmente, modificam a realidade. [...] o Ciclo do Conhecimento está cada vez 
mais acelerado […] a Educação escolar precisa correr muito, se quiser acompanhar a 
velocidade da Era Digital, deixando para trás o modelo de Educação que persiste em 
se manter válido, em uma sociedade que não mais o comporta. [...] o 
compartilhamento de conhecimentos também se modificou, pois as próprias 



Journal of Mathematics and Culture 
May 2021 15(1) 
ISSN 1558-5336 

20 

tecnologias digitais determinaram novas formas de interação, de linguagem, de 
comunicação. (p. 8-9). 
 

Além disso, a autora entende que, na perspectiva etnomatemática, frente à tendência 

de eliminação de diferenças na globalização da Era Digital, se tornam imprescindíveis 
(...) o reconhecimento da dinâmica dos encontros culturais, nos quais se incluem os 
ciberculturais, e uma ética da diversidade que, em meio à intensa e efervescente 
comunicação que vivenciamos, possam garantir a justiça social, o bem comum, sem 
perder de vista a singularidade da diversidade sociocultural […] colocar em pauta o 
papel estratégico da Educação na transformação da sociedade em um espaço único 
multicultural […]. (p. 4). 
 

Vale considerar que, na Programação do evento, constam 13 “Momentos Saber-

Fazer”. Doze envolveram apresentadores do evento, conforme Sousa (2020), convidados por 

seus destaques no saber-fazer Etnomatemática, em estudos, pesquisas, currículo, produções 

bibliográficas, premiações. O outro está classificado como História da Etnomatemática e 

exibiu uma clássica entrevista de D’Ambrosio e Maria do Carmo Domite a Paulo Freire, em 

1996. Além desses, há a apresentação “Saber-Fazer e Transcender: a Ubiratan D’Ambrosio” 

(VEm Brasil – EtnoMatemaTicas Brasis, 2020c), cuja descrição explica que o vídeo expõe 

citações de obras de Ubiratan D'Ambrosio, organizador intelectual do Programa 

Etnomatemática, lidas por mediadores do VEm Brasil 2020. 

Das apresentações, apenas Ubiratan D’Ambrosio não tem definida uma instituição. 

Três identificaram-se com a RedINET, a coordenadora do evento, as coordenadoras do Chile 

e do México. Mas constatamos, no VEm Brasil 2020, a presença do diretor da RedINET e das 

suas coordenadoras na América do Sul, no Equador e na Espanha. Os demais se identificaram 

com nomes de suas instituições de ensino superior (IES), das quais fazem parte como 

estudantes ou professores, ou de educação básica, onde atuam na docência. As Figuras 2, 3 e 

4 exibem um conjunto de leituras dessas IES no VEm Brasil. 

 

 
Figuras 2, 3, 4: IES no VEm Brasil: brasileiras, por região brasileira e internacionais 

Fonte: Elaboradas pela autora 
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Complementando as informações das Figuras 2, 3 e 4, destacamos: não houve 

instituições privadas das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, e não houve públicas na 

Sul; internacionalmente, o autor cabo-verdiano estava ligado à Universidade da Integração 

Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB) do Ceará; no conjunto das 

apresentações que se vincularam à Educação Básica, identificamos 7 instituições brasileiras 

da rede municipal e 1 da estadual, 5 são da região Sudeste, 2 da Sul e 1 do Nordeste, e um 

agrupamento de escolas de Portugal. 

Em relação aos 25 grupos declarados pelos apresentadores, 18 são de estudos e/ou 

pesquisa, e 7 se referem a outras situações: uma rede de educação, um laboratório, a 

Matemática Humanista, uma Terra Indígena, um Sindicato de Trabalhadores de Educação e 

duas de Comunidades Quilombolas. No âmbito nacional, situamos, regionalmente, os 14 

grupos identificados: 6 da Nordeste, 4 da Sudeste, 2 da Centro-Oeste, 1 da Norte e outro da 

Sul. Dos grupos de estudo e/ou pesquisa, alguns apresentam Etnomatemática no nome: Grupo 

de Estudo em Etnomatemática do IFPI – Campus Angical (IFPI/CAANG), Grupo de Estudos 

e Pesquisas sobre Etnomatemática da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 

(PUCRS), Grupo Interdisciplinar de Ensino e Pesquisa em Etnomatemática (GIEPEm) da 

UNILAB, Grupo de Etnomatemática da Universidade Federal Fluminense (GETUFF) e 

Grupo de Pesquisa e Estudo em Etnomatemática da Faculdade de Educação da Universidade 

de São Paulo (GEPEm/FEUSP). Vale salientar que dois grupos deram continuidade à parceria 

com a comunidade EtnoMatemaTicas Brasis, estabelecendo outras: o Grupo do IFPI/CAANG 

com a edição/editoração do e-Almanaque e a Matemática Humanista com o VEm 

Humanistas. 

Na Programação do evento, há 33 apresentadores individuais, dos quais um teve 3 

apresentações dentro da programação, e 6 também fizeram parte dos 49 trabalhos coautorais, 

o que justifica os 82 trabalhos publicados na parte 1 dos anais, destinada aos resumos 

propostos e apresentados pelos Proponentes-Interativos, isto é, “quem propôs, submeteu e 

apresentou um trabalho/atividade e pôde interagir ao vivo, via chat, com os seus 

espectadores, nos ambientes de bate-papo, durante a primeira exibição da apresentação”, 

conforme Red Internacional de Etnomatemática (2020). 

Ademais, o evento nomeou os seus demais participantes inscritos como 

“Espectadores-Interativos”, que receberam certificado mediante o envio, posteriormente ao 
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evento, de minirrelatos de suas participações, os quais foram incluídos na parte 2 dos anais. 

Assim, os anais registraram, ao todo, 173 trabalhos. 

Para Red Internacional de Etnomatemática (2020), nacional e internacionalmente, 

quantitativa e qualitativamente, os produtos do VEm Brasil são “contributivos à 

popularização da Ciência e Tecnologia, à formação de novos pesquisadores em 

Etnomatemática e ao crescimento e divulgação do Programa de Pesquisa Etnomatemática, 

bem como dos estudos e práticas de suas comunidades científica, pedagógica e 

sociocultural”. 

Nesse sentido, buscamos levantar quais os conteúdos, focos, contextos, interesses 

envolvidos nas apresentações do evento, em vias de reconhecermos as EtnoMatemaTicas 

desses etnomatemáticos. Considerando os resumos dos 82 trabalhos, 53 representam 

comunicações de pesquisas concluídas, em andamento, formais e/ou informais, 8 comunicam 

ou relatam práticas pedagógicas e 21 trazem reflexões teóricas, filosóficas, questões 

epistemológicas, sem especificação de relação direta com uma pesquisa acadêmica. 

Nas comunicações sobre prática pedagógica, são 8 experiências da Educação Básica, 

das quais conseguimos identificar 2 específicas dos anos iniciais e 3 dos anos finais do ensino 

regular, 1 multisseriado, 1 de Educação de Jovens e Adultos (EJA) e 1 de Educação Indígena. 

Nas demais reflexões, que não representaram especificamente uma comunicação de pesquisa, 

nem um relato de experiência, foram selecionadas 16 apresentações, nas quais incluímos a 

apresentação do evento e a do Prof. Ubiratan, já comentada. 

Como esperávamos, as comunicações de pesquisas e estudos tiveram objetos muito 

variados e, sendo tema único, Etnomatemática aparece 42 vezes como palavra-chave, 

isoladamente, e apenas uma vez como Programa Etnomatemática. Nesse sentido, as palavras-

chave das apresentações VEm Brasil 2020 serviram-nos de dados a esta breve análise e 

nortearam as suas principais conclusões. 

No contexto da Educação em geral, a palavra Educação aparece 20 vezes, estando 18 

especificadas: 7 Educação Matemática, 3 Educação Escolar Indígena, 2 Educação Básica, 2 

Pedagogia da Alternância, e uma vez em cada uma das seguintes modalidades, Educação 

Intercultural Bilíngue, Educação de Jovens, Adultos e Idosos, Educação Infantil, Educação do 

Campo, Educação para a Cidadania, Educação Escolar Quilombola. 

Cinco são relativas à Formação docente e 5 ao ensino da Matemática, 3 às 

tecnologias, 2 à didática e 2 a jogos africanos, e, em ocorrência única, aparecem programas 
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educacionais, plataformas educativas, currículo, técnicas de aprendizagem, propostas de 

ensino, método de ensino, Filosofia na Educação Matemática, prática pedagógica, Literacia 

matemática, dimensão pedagógica, tendências no ensino, estratégias de ensino, recurso 

pedagógico, Matemática escolar, alunos surdos, modelos concretos, interdisciplinaridade, 

artefatos indígenas. 

Excluindo Educação, verificamos 6 referências à palavra cultura e 16 a distintas 

manifestações artísticas, laborais, socioculturais, 5 à cultura quilombola, 4 à africana, 4 à 

indígena, 1 em cada uma das seguintes situações: cultura baiana e do Rio Grande do Sul e 

interculturalidade. 

Além dessas, identificamos outras palavras-chave, que nos ajudaram a evidenciar a 

diversidade etnomatemática: jogos de linguagem, pesquisa, Wittgenstein, formas de uso, 

medida socioeducativa, origamis, Saúde Mental, decolonialidade, cidadania, 

desenvolvimento sustentável, preservação da floresta, dimensão política, produções 

audiovisuais, metodologias de investigação, formas de vida, oralidade e escrita, mecanismo 

de controle, contraconduta, teoria e prática, Etnomodelagem. 

No aspecto epistemologia, há considerações acerca de produção de conhecimento, 

apropriação social, saberes e fazeres, epistemologia, conhecimento e saberes, aporte 

epistemológico, saberes matemáticos. 

Embora isoladamente apareça apenas 3 vezes, Matemática está em 29 situações, como 

História da Matemática, Matemática inclusiva, Matemática e gênero, feira de Matemática, 

tarefas matemáticas, Matemática Crítica, Matemática e capoeira, atividades matemáticas, 

formação inicial de Matemática, trilhas de Matemática, Modelagem Matemática, saberes 

matemáticos, além de outras nas quais está implícita, como medidas, semelhanças, regras, 

matrizes, cálculo diferencial, derivada. 

Nas comunicações sobre experiências pedagógicas, temos 5 ocorrências de 

Etnomatemática e 2 de Educação Matemática, mais uma de cada situação, a saber: 

Linguagem, jogos de linguagem, Educação Escolar Indígena, EJA, ensino da matemática, 

construção, tijolo por tijolo, cotidiano, decolonialidade, cultura africana, Katukina, mandala 

ecológica, contextualização, comunidade, narrativas, objetos, prática social, alfabetização, 

pertencimento, ludicidade. 

Nas apresentações de caráter reflexivo, às quais não conseguimos vincular à 

comunicação de pesquisa ou de prática pedagógica, identificamos a palavra Etnomatemática 



Journal of Mathematics and Culture 
May 2021 15(1) 
ISSN 1558-5336 

24 

17 vezes, estando 3 como Programa. Além dessas: 10 referentes a manifestações 

socioculturais; 4 às tecnologias, TDIC, linguagens de programação, etnocomputação, jogo 

digital; 2 relativas a Ubiratan D’Ambrosio, 2 a global, 2 a humanidade e 2 à Filosofia, sendo 

uma à Filosofia Humanista da Matemática e outra à Filosofia da Diferença. 

Com base nesses dados do VEm Brasil 2020, constatamos que as EtnoMatemaTicas 

são tão diversas, que não nos sentimos à vontade para arriscar quaisquer classificações. 

Obviamente, o perfil dos etnomatemáticos participantes dos momentos on-line de 

Etnomatemática do evento determinou, incontestavelmente, a diversidade de olhares diversos 

sobre realidades socioculturais. 

No entanto, parece-nos que o caráter transcultural e transdisciplinar do Programa 

Etnomatemática seja o responsável por construir esse universo tão amplo de pessoas, ditas 

etnomatemáticas, que têm em pauta questões socioculturais, incluindo da instituição escolar, 

e que reconhecem as diversas manifestações de conhecimento, com mais atenção ao 

matemático, como EtnoMatemaTicas. 

Sob nossa avaliação, a comunidade de Etnomatemática é um grupo cultural bem 

identificado, haja vista que suas pessoas “compartilham características de civilizações 

comuns e distintas, tais como jargão, códigos de comportamento, esperanças e temores […]” 

(D’Ambrosio, 1988, s.p.). Neste aspecto, do mesmo modo que o grupo se desenvolve pelo 

compartilhamento de características comuns, igualmente ele cresce pela multiplicidade de 

compartilhamentos de características distintas, ressaltando-se, portanto, a importância e o 

entendimento da dinâmica dos encontros culturais. Julgamos que isso se mostra bem 

favorável à consolidação do Programa Etnomatemática, à sua transculturalidade e 

transdisciplinaridade, às suas implicações pedagógicas. 

Tendo em vista essas considerações, as EtnoMatemaTicas dos etnomatemáticos do 

VEm Brasil 2020 traduzem, simultaneamente, concepções de um grupo cultural bem 

identificado de etnomatemáticos e dos diversos grupos culturais bem identificados, que lhes  

são contextos de vivência e/ou objetos de estudo, e, no evento on-line, expressam uma 

dinâmica de encontros ciberculturais. 

 

VEm Brasil e seus Desdobramentos: Algumas Inferências sobre Comportamento 

O VEm Brasil 2020 descreveu um processo de aproximadamente dez meses, que 

culminou no Lançamento Geral do e-Almanaque EtnoMatemaTicas Brasis. 
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Em abril de 2020, poucos apresentadores tínhamos conhecimentos sobre produções 

audiovisuais. São evidentes o amadorismo da maioria dos vídeos da playlist VEm Brasil 

(VEm Brasil – EtnoMatemaTicas Brasis, 2020a), a timidez frente às câmeras e aos recursos 

tecnológicos disponíveis, nas produções e nas interações via chat. 

Por isso, desde o início, levamos em conta D’Ambrosio (2009b), para partir da 

suposição de que os comportamentos dos etnomatemáticos, em aventura, se alimentaram dos 

conhecimentos demandados à sua sobrevivência e transcendência acadêmicas e profissionais, 

no mundo virtual do VEm Brasil. A exigência sociopolítica do trabalho remoto foi 

determinante à construção de novos conhecimentos e às mudanças sociais e profissionais 

imediatas de comportamento. 

O VEm Brasil 2020 pode ter servido de experiência e de exemplo singulares à história 

da comunicação em Etnomatemática, ao marcar um encontro do velho e do novo modelo de 

comunicação científica. Lévy (1999) já afirmava que “o que é preciso aprender não pode 

mais ser planejado nem precisamente definido com antecedência. Os percursos e perfis de 

competência são todos singulares […]” (p. 158). Nesse contexto, arriscamos trazer aspectos 

emocionais, para fazer inferências sobre comportamentos, que partem exclusivamente de 

impressões pessoais decorrentes da nossa participação e observação, em todo o processo. 

Uma breve avaliação do Encontro de Autores, comparando-o ao evento inicial, 

sinaliza etnomatemáticos mais confortáveis no mundo virtual, seguros de que este contexto 

estrito lhes possibilita dar continuidade às suas comunicações e encontros que garantam a 

expansão da área, a despeito do meio, além da alimentação dos laços afetivos entre todos. 

O VEm Brasil atraiu pesquisadores de Etnomatemática. Suas participações 

decorreram de um convite da coordenação do evento ou dos próprios convidados. Muitos de 

nós nos conhecíamos dos congressos presenciais, nacionais e internacionais, das mídias 

sociais, e muitos brasileiros estávamos na expectativa de um reencontro caloroso no 6º 

Congresso Brasileiro de Etnomatemática (CBEm 6), um mês depois, suspenso por conta da 

pandemia. 

Por isso, a participação no VEm Brasil nos desenvolveu um sentimento, que iniciou 

com a possibilidade de integrar uma programação on-line bem dinâmica de comunicações de 

pesquisa sobre EtnoMatemaTicas e finalizou com o sentimento de integração realizada. O 

acervo VEm Brasil, que se constitui da playlist, dos anais e do e-Almanaque, expõe aspectos 
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intelectuais, práticas culturais diversas, mas nossa vivência do processo mostra, para além das 

nossas expectativas, que se estreitaram e se criaram novos laços pela Etnomatemática. 

O início e o fim deste processo ocorreram de modo muito similar, com vídeos de 

estreia no YouTube e interações no chat. O último chat, do Lançamento Geral do e-

Almanaque, que continua disponível, revela intimidades entre os participantes, um estar 

juntos amoroso e cheio de expectativas de novos eventos e de novos encontros. 

Assim, não quisemos poupar a esta análise expor nosso sentimento, pois o sentir é 

uma condição a uma convivência com base na ética da diversidade. Sobre os encontros 

virtuais de convivência no VEm Brasil 2020, inspiramo-nos em Maturana (1998) para 

externar o nosso sentimento de leveza, que valoriza a nossa emoção fundamental, o amor, na 

coaceitação legítima do outro. A participação neste evento nos passou este sentimento, 

especialmente, e, no e-Almanaque, podemos constatar o empreender coletivo de uma luta 

nesse mesmo sentido, tendo em comum a referência em Etnomatemática. 

 

Etnomatemática e Dinâmica de Encontros Ciberculturais: Considerações e Expectativas 

O presente estudo aponta uma multiplicidade de abordagens, contextos, interesses que 

envolvem concepções de Etnomatemática – aqui consideradas EtnoMatemaTicas – de 

pesquisadores e educadores, que se permitiram encontrar e dialogar entre si, livremente e em 

harmonia, nos momentos on-line do VEm Brasil 2020. Dada a condição virtual desses 

momentos, partimos do princípio de que houve uma dinâmica on-line nos encontros das 

EtnoMatemaTicas dos etnomatemáticos, no universo analisado, haja vista que o conceito 

etnomatemático de dinâmica do encontro cultural contempla a cibercultura. 

Ao longo do processo, nossa participação nos chats e no Encontro de Autores nos 

levou a constatar que, nessa dinâmica, há flexibilidade e um respeito à diversidade dos 

olhares uns dos outros e que foram firmados e criados laços pessoais e acadêmicos, 

supostamente estabelecidos pelo caráter transcultural e transdisciplinar do Programa 

Etnomatemática, que nos influenciaram mutualmente e que nos possibilitam estar juntos em 

um sentimento comum e coletivo, que vem consolidando este programa de pesquisa. 

Sendo pioneiro, enquanto evento on-line de Etnomatemática, podemos afirmar que o 

VEm Brasil 2020, de fato, mostrou-se um evento experimental, facilmente verificado pelo 

amadorismo da maioria dos seus produtos audiovisuais iniciais. Sendo inquestionável que o 

presente, nas condições ditadas pela pandemia da COVID-19, tenha implicações inevitáveis 
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nos modos de conceber a pesquisa e a prática pedagógica futuras, o evento pode ser de 

referência na área, especialmente quando consideramos ser também inevitável que os 

comportamentos dos etnomatemáticos tenham sido alimentados dos conhecimentos que lhes 

foram – e estão sendo – necessários  à vida acadêmica e profissional na realidade virtual. 

A grafia EtnoMatemaTicas para enfatizar a base epistemológica do Programa 

Etnomatemática, como teoria geral do conhecimento, parece-nos adequada, pois, embora 

maioria dos apresentadores seja da área da Educação Matemática, suas abordagens sobre o 

conhecimento matemático são amplas, poucas vezes exclusivas da disciplina Matemática. 

Desde o início, admitimos que a imperfeição, a incompletude e a incerteza deveriam 

caracterizar este estudo. Por não estar ligado a uma pesquisa acadêmica, coube-lhe uma certa 

informalidade que, também, se expressa por ser uma avaliação de participantes sobre o 

próprio processo vivenciado, com o desejo explícito de tomar o evento como base para 

projeções de modelos de experiências para o futuro. 

Nesse aspecto, entendemos que o VEm Brasil 2020 disponibilizou, livremente, um 

vasto conjunto de produtos audiovisuais, incluindo os do VEm Humanistas, anais e o e-

Almanaque EtnoMatemaTicas Brasis, que supostamente é significativo, enquanto evento 

virtual, para novas ações dentro da Etnomatemática e de quaisquer áreas, e é contributivo, 

enquanto acervo acadêmico, para a pesquisa e a Educação. 

Nosso apego ao passado, muitas vezes carregado de certo saudosismo, nos tem 

proporcionado a construção de uma história vivencial proritariamente pautada nos modelos e 

comportamentos do passado e nos tem dificultado a projeção de modelos do futuro. Os 

momentos virtuais do VEm Brasil, nestas reflexões, são vistos como encontros de gentes que 

juntos procuramos o novo, mutualmente influenciados por uma dinâmica própria. Assim, 

esses encontros, imersos e emersos nas/das TDIC, vivenciados em um isolamento 

determinado por uma pandemia e orientados pelo Programa Etnomatemática, evidenciam um 

grupo cultural bem identificado de etnomatemáticos, que comunica sobre EtnoMatemaTicas, 

fazendo manifestar uma dinâmica de encontros (ciber)culturais. 

Honra-nos termos sido caminhantes do projeto VEm Brasil 2020, experimentando um 

caminhar do velho para o novo, na comunicação científica e na Educação. Por ser um 

encontro de diversos e diferentes, tem encruzilhadas, envolve solidariedade, coletividade, 

culturas, decisões consensuais para o bem comum, dentre outros aspectos de ordem 

intelectual, emocional, volitiva. Entendemos que esse caminhar só pode ser transdisciplinar e 
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transcultural, pois ele se move numa dinâmica de encontros culturais que, por princípio do 

Programa Etnomatemática, deve guiar-se por uma ética da diversidade. 
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