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Editorial 
Número 1 

 

VEm Brasil significa Virtual Etnomatemática Brasil, um projeto de âmbito 

internacional, orientado pelo Programa Etnomatemática e organizado no Brasil, que se 

favorece dos recursos virtuais vigentes para buscar difundir a Etnomatemática e promover 

momentos e encontros de etnomatemáticos e de concepções etnomatemáticas. 

Etnomatemática é um nome que se difundiu na comunidade científica de todo o 

mundo, cuja conceituação foi definida por Ubiratan D’Ambrosio, sendo formada por três 

radicais gregos, Etno+Matema+Tica, que possibilitaram à ciência o reconhecimento de que a 

sobrevivência e a transcendência dos Seres Humanos decorrem de seu próprio 

comportamento, alimentado pela aquisição, acumulação, difusão e a (re)construção de 

conhecimentos, saberes e fazeres, ao utilizar distintas técnicas, artes, modos, estilos (tica) de 

explicar, aprender, lidar com, conhecer, conviver (matema), em suas distintas realidades 

naturais e socioculturais (etno). 

Como matemático de formação e pela relevância que tem o saber-fazer - o 

conhecimento - matemático, Ubiratan D’Ambrosio ampliou o conceito de Matemática, ao 

vinculá-lo à necessidade da vida humana, e de outras espécies. Isto daria lugar a impactos 

severos na concepção da ciência Matemática, haja vista que esse campo do conhecimento se 

torna uma dentre as EtnoMatemaTicas, a do importantíssimo etno acadêmico; na pesquisa e 

na prática pedagógica da Educação Matemática e Educação. 

Assim, em geral, os processos são desencadeados pelas bruscas mudanças de 

referenciais; nas bandeiras de manifestações sociopolíticas em defesa de Direitos Humanos e 

na busca da justiça social, ao ampliar a História das Ciências e ao apresentar reflexões 

filosóficas contributivas para a emersão de fatos e fenômenos omitidos ou desprezados nas 

histórias manifestas ensinadas nas escolas, que desconsideram a sua origem latente e local. 

Com a Etnomatemática, com base na obra de Ubiratan D’Ambrosio, podemos refletir 

- e questionar - um dos paradigmas da ciência moderna com maiores implicações sociais, 

políticas e pedagógicas: a dicotomia entre saber, entendido como conhecimento, e fazer, 

enquanto habilidades. 

Esses fatores  direcionaram Ubiratan D’Ambrosio para a proposição do Programa 

Etnomatemática, um programa transdisciplinar de pesquisa sobre a geração, organização 
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intelectual e social e a difusão do conhecimento, isto é, sobre a história da humanidade, em 

sua busca de conhecimentos e na adoção de comportamentos. Imbuído desses propósitos, o 

Programa Etnomatemática é uma teoria geral do conhecimento. 

Essas bases epistemológicas motivaram a criação do VEm Brasil, que busca 

desenvolver-se num cenário de ideias dambrosianas, tendo em vista uma ética da diversidade 

e uma saudável dinâmica de encontros culturais e conhecimentos diversos. Igualmente, 

busca abraçar a diversidade de olhares para as relações entre matemática e cultura - relações 

etnomatemáticas - e de suas perspectivas teóricas, filosóficas, políticas, sociais, culturais e 

vernaculares. 

O VEm Brasil foi proposto pela Comunidade EtnoMatemaTicas Brasis, com apoio da 

Red Internacional de Etnomatemática (RedINET). Especificamente, o VEm Brasil 2020 

compôs-se de um evento transmitido por mídias sociais gratuitas durante 40 horas 

ininterruptas, e de alguns produtos: um acervo audiovisual no canal VEm Brasil - 

EtnoMatemaTicas Brasis do YouTube, anais e uma publicação , o e-Almanaque 

EtnoMatemaTicas Brasis. 

O VEm Brasil 2020 foi o primeiro evento totalmente virtual de Etnomatemática. 

Contou com comunicações orais e resumos de autores de vinte e dois estados e do Distrito 

Federal do Brasil, além de treze países das três Américas, da África, da Ásia e da Europa, 

havendo desde ingressantes na graduação a pós-doutorados. 

Esta edição especial decorre de uma chamada sobre pesquisas, investigações e 

experiências relativas à área da Etnomatemática aos 145 (cento e quarenta e cinco) 

pesquisadores, educadores e estudantes, que foram certificados por seus trabalhos submetidos 

e apresentados no VEm Brasil 2020, em 25 e 26 de abril de 2020, disponíveis na playlist 

Vem Brasil 2020, no canal VEm Brasil – EtnoMatemaTicas Brasis, no Youtube. Desse 

mesmo público, constituiu-se a comissão científica dessa edição especial composta por pós-

doutorados, doutores e doutorandos. 

Alinhado ao propósito do VEm Brasil, esta edição especial objetiva valorizar e 

divulgar a diversidade e a pluralidade de concepções, focos, contextos, vivências, objetos, 

reflexões e práticas disseminadas no VEm Brasil 2020. No entanto, mesmo definido como 

um corpo de autores, os seus apresentadores, a proposta de submissão não se restringiu à 

extensão de seus resumos publicados nos anais do evento, abrindo-se a outras possibilidades 
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de trabalhos pautados em seus interesses investigativos e experiências atuais, bem como na 

extensão do convite para os coautores. 

A edição especial VEm Brasil 2020 do Journal of Mathematics and Culture - JMC, 

volume 15, com publicação no bimestre maio-junho de 2021, selecionou dezesseis artigos, 

comunicações científicas, ensaios e/ou relatos de experiência, submetidos pelos autores e 

aprovados pela comissão científica. 

O extenso conjunto desses trabalhos e de suas diferentes abordagens levou os editores 

a distribuí-los em dois números: o número 1, Perspectivas teóricas e filosóficas, ora 

publicado, e o número 2, Perspectivas práticas e socioculturais. 

Desse modo, este número, com temática Perspectivas teóricas e filosóficas, oferece à 

comunidade científica e demais leitores interessados em Etnomatemática, oito artigos que 

demonstraram maior preocupação com os aspectos teóricos e filosóficos do conhecimento ou 

com essas perspectivas do Programa Etnomatemática. 

No primeiro artigo intitulado: EtnoMatemaTicas de Etnomatemáticos: Dinâmica do 

Encontro (Ciber)cultural, escrito por Olenêva Sanches Sousa, coordenadora do VEm Brasil 

2020, a autora analisa o evento com o intuito de destacar as suas concepções de 

Etnomatemática. Assim, para essa autora, ficam evidenciadas a amplitude e a flexibilidade 

conceituais do Programa Etnomatemática e perspectivas positivas às dinâmicas de encontros 

(ciber)culturais da comunidade de etnomatemáticos. A visão geral do VEm Brasil 2020 se 

justifica por ser este manuscrito o primeiro artigo deste número. 

No segundo artigo intitulado: O Estado do Conhecimento acerca das Pesquisas sobre 

Etnomatemática no Maranhão, escrito por Ana Priscila Sampaio Rebouças e Natarsia Camila 

Luso Amaral, as autoras comunicam uma investigação com pretensões de analisar pesquisas 

de 2011 a 2020, que tiveram a Etnomatemática como objeto de estudo, nas Universidades 

Federal e Estadual do Maranhão, Brasil. O baixo quantitativo dos trabalhos direcionou as 

autoras a considerarem a necessidade de um maior aprofundamento e da adoção de novas 

metodologias para o desenvolvimento desse campo de estudo. 

No terceiro artigo intitulado: Etnomatemática e Currículo nas Redes de Práticas, 

Pesquisas e Políticas Mobilizadas pelo GEPEm-FEUSP, escrito por Júlio César Augusto do 

Valle, o autor busca identificar as redes de práticas, pesquisas e políticas curriculares 

articuladas à experiência de membros do Grupo de Estudos e Pesquisa em Etnomatemática da 

Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (GEPEm-FEUSP), ao longo dos seus 
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vinte anos. O autor motivou-se por reflexões acerca da dimensão educacional da 

Etnomatemática e por sua percepção da importância do grupo à consolidação dessa área de 

pesquisa. 

No quarto artigo intitulado: Decolonial Turn in Ethnomathematics: Research 

Experiences of the Philosophy and Mathematical Education Study Group of the University of 

Antioquia, escrito por investigadores do Grupo de Estudio de Filosofía y Educación 

Matemática, da Universidade de Antioquia, os autores trazem reflexões acerca de pesquisas 

inspiradas no diálogo entre a Etnomatemática, a filosofia e a decolonialidade, apresentando 

possibilidades de transgressão na pesquisa e na prática pedagógica escolar. 

No quinto artigo intitulado: A Etnomatemática na Formação do Pedagogo: Um 

Possível Caminho para Cumprimento da Lei 10.639/2003, escrito por Elisama de Jesus 

Gonzaga Santos, a autora discorre sobre a necessidade da consideração do Programa 

Etnomatemática em cursos de Pedagogia, refletindo sobre a formação desse profissionais 

enquanto professores de Matemática dos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

No sexto artigo intitulado: Ethnomathematics Research Practices and its Pedagogical 

Implications: A Nepalese Perspective, escrito por Jaya Bishnu Pradhan, Toyanath Sharma e 

Trilochan Sharma, motivados pela rica diversidade cultural do Nepal, os autores exploram as 

suas práticas de pesquisa em Etnomatemática e a sua consolidação em atividades pedagógicas 

ao possibilitarem a intensificação de investigações relacionadas ao currículo escolar, que 

podem permitir a preservação da cultura local e, também, a apropriação da Matemática por 

professores, estudantes e membros da comunidade. 

No sétimo artigo intitulado: Discutindo as Trilhas de Matemática na Perspectiva da 

Etnomodelagem, escrito por Jéssica Rodrigues, Daniel Clark Orey e Milton Rosa, os autores 

expõem uma proposta para ação pedagógica das Trilhas da Matematica, cujas práticas 

extraescolares podem possibilitar a percepção do conhecimento matemático por meio da 

Etnomodelagem, que visa propiciar uma melhor compreensão de seu entorno sociocultural e 

uma interação aprofundada com o próprio mundo. 

No oitavo artigo intitulado: From Ethnomathematics to Ethnomodelling, escrito por 

Milton Rosa e Daniel Clark Orey, os autores compartilham as ideias e os conceitos de suas 

pesquisas, nas duas últimas décadas, relacionadas com o desenvolvimento da 

Etnomodelagem, partindo da perspectiva da Etnomatemática. Para os autores, este processo 

oferece fundamentação para a incorporação de sistemas de conhecimento de práticas 
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matemáticas locais e seu vínculo aos múltiplos sistemas de cosmovisão com o objetivo de 

discutir o processo de colonização. 

De acordo com a discussão realizada nesse , destacamos que os oito artigos, aqui 

apresentados, reforçam a diversidade de perspectivas teóricas e filosóficas associadas ao 

Programa Etnomatemática, retratando de uma maneira holística as intencionalidades do VEm 

Brasil 2020, que visa acolher, reunir e comunicar concepções etnomatemáticas diversas, bem 

como promover momentos e encontros de pesquisadores e educadores que se assumem como 

etnomatemáticos. 

Nesse contexto, outro objetivo importante é difundir a Etnomatemática, enquanto um 

programa de pesquisa e de epistemologia, que possui um potencial para abraçar essas 

perspectivas e fundamentá-las para que possamos transcender as discussões teóricas, práticas 

e filosóficas que constituem o Programa Etnomatemática. 

Nossa expectativa é que o número 1, desta edição especial, proporcione aos seus 

leitores a percepção da amplitude do conjunto conceitual do Programa Etnomatemática, 

motivando-os a aprofundar os seus estudos e a orientar as suas práticas pedagógicas por meio 

de ações inovadoras que podem ser desencadeadas nas Educações formal e informal. 

Além disso, esperamos que essa publicação inspire os etnomatemáticos à participação 

e à adoção de um comportamento sinérgico ao êxito de uma possível segunda edição do VEm 

Brasil, na qual possamos expandir o universo dos ideais dambrosianos relacionados. 

 

Olenêva Sanches Sousa 
Milton Rosa 

Daniel Clark Orey 
Editores Convidados 

Maio, 2021 

 


