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Dedicatória A UBIRATAN D’AMBROSIO 

 

Dedicamos esta edição especial, VEm Brasil 2020, em dois volumes, do Journal of 

Mathematics and Culture (JMC), para Ubiratan D’Ambrosio, in memoriam1. 

O Programa Etnomatemática é o objeto principal desta produção, justificando, 

assim, esta dedicatória. Mas, mais que uma referência teórica, Ubiratan D’Ambrosio está 

nas linhas, nas entrelinhas, nos bastidores e no movimento produtivo de todo o processo do 

Virtual Etnomatemática Brasil 2020 (VEm Brasil 2020), desde quando o projeto foi pensado 

e estruturado, em 2019, na sua ocorrência e ações decorrentes, até esta publicação, que o 

finaliza. 

Previamente, todas as ideias do projeto foram discutidas com Ubiratan D’Ambrosio, 

inclusive a escolha do nome. Em abril de 2020, quando ocorreu o evento principal, Ubiratan 

D’Ambrosio aceitou realizar a palestra que o contextualizava a partir de uma relação entre o 

Programa Etnomatemática e as novas tecnologias digitais de informação e comunicação - 

TDIC. 

Apesar deste destaque, Ubiratan D’Ambrosio esteve em grau de igualdade com 

todos os autores ao seguir os princípios da proposta e, também, com o seu perfil pessoal de 

humildade, misturou-se aos demais 144 etnomatemáticos ao acompanhar o evento em todos 

os seus desdobramentos. D’Ambrosio lamentou a recusa da iniciativa de uma edição especial 

para o VEm Brasil 2020 e celebrou o seu acolhimento pelo Journal of Mathematics and 

Culture - JMC, sendo que avaliou e opinou sobre a segunda edição do evento, que ainda está 

em planejamento. 

Na verdade, desde 2017, quando o JMC e a comunidade EtnoMatemaTicas Brasis 

estabeleceram sua primeira parceria para uma edição especial, que se chamou 

“EthnoMathemaTics: cultural plurality in diverse Brasis”, Ubiratan D’Ambrosio fez uma 

apresentação que prenunciava e estimulava a promoção de um evento nos propósitos do VEm 

Brasil. 

D'Ambrosio comentava que se colocarmos de lado os preconceitos ideológicos sobre 

a Matemática Acadêmica e olharmos para as relações estreitas entre matemática e cultura, 

podemos compreender os pensamentos e sentimentos dos povos e sugeria uma maior 
 

1 Ubiratan D’Ambrosio faleceu na manhã de 12 de maio de 2021. 
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confiança “nas vozes do invisível” como possibilidade de “capturar o fluxo criativo do 

homem comum”. Obviamente, o VEm Brasil 2020 não conseguiu cumprir integralmente esse 

objetivo, mas está prenunciado por Ubiratan D’Ambrosio e trabalharemos nesse sentido. 

É importante destacar que não estava nas normas de submissão dessa edição especial 

a obrigatoriedade de citar Ubiratan D’Ambrosio, mas, sem exceção, todos os autores o 

utilizaram na fundamentação de seus trabalhos. Assim, embora em memória, esta publicação 

expressa a presença e a participação ativa de Ubiratan D’Ambrosio, igualmente, o desejo de 

contribuir para a difusão de seus ensinamentos e da consolidação do Programa 

Etnomatemática. 
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