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Editorial 

Número 2 

 

Ubiratan D’Ambrosio apresentou a Etnomatemática formalmente na penúltima 

década do século XX. A conferência de abertura, “Socio-cultural Bases of Mathematics 

Education”, ocorreu no Fifth International Congress of Mathematics Education (ICME 5), 

em Adelaide, na Austrália. Naquela época, o mundo deslumbrava-se com as possibilidades de 

uma comunicação mediada pelas tecnologias. 

Foi nesse cenário de desenvolvimento da cibercultura que a palestra proferida no 

ICME5 por D’Ambrosio (1984) marcou historicamente o início da organização intelectual e 

social do Programa Etnomatemática, como epistemologia geral e programa de pesquisa. 

Obviamente, os caminhos da ciência também foram facilitados pelas novas formas de 

comunicação e, a pesquisa e a educação, desde então, vêm construindo outros modos de 

significar-se e efetivar-se dentro do novo contexto. 

Ao considerar a História e a Filosofia da Matemática, tornaram-se inegáveis as 

contribuições dos estudos referentes à Etnomatemática para esse processo de ressignificação 

das ciências e suas implicações pedagógicas. Mesmo com recursos que já poderiam promover 

uma conexão de mundos, a Etnomatemática manteve-se muito restrita à área da Educação 

Matemática, aos percursos investigativos de cunho etnográfico, ou à utilização de elementos 

culturais nas pesquisas e na sala de aula. 

No entanto, o Programa Etnomatemática se propõe a ser transcultural e 

transdisciplinar, a procurar entender o conhecimento matemático ao longo da história da 

humanidade, apoiando-se no que D’Ambrosio denominou de ética da diversidade, também 

em princípios de justiça e em ideais de paz. Com uma proposta tão ampla, abriram-se 

diversas perspectivas para a pesquisa etnomatemática e para as suas considerações nas 

práticas socioculturais, dentre elas a Educação. 

Embora a área já estivesse bem consolidada no início do século XX, sendo a 

Etnomatemática objeto de eventos, livros, capítulos e periódicos nacionais e internacionais, 

as tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC), a essa altura, permitiam a 

promoção de um encontro livre de etnomatemáticos e de concepções etnomatemáticas que 

pudesse atingir mais pessoas e mostrar a diversidade abraçada pelo Programa 

Etnomatemática. 

No fim da segunda década do século XX, um pouco antes da pandemia de COVID-

19, parecia-nos urgente a proposta de um evento virtual que fizesse valer a amplitude do 
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Programa Etnomatemática, do qual pudessem participar pesquisadores, educadores, que se 

assumiam como etnomatemáticos, outros interessados em suas temáticas e até curiosos. O 

VEm Brasil 2020 foi proposto com essa finalidade. 

VEm Brasil é 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. 

Assim, o evento primou pelo abertura de espaço e tempo para reunir comunicações 

científicas e relatos de experiência, no sentido, também, de ressaltar os  contextos em que as 

pesquisa e as práticas em Etnomatemática estão sendo aplicadas, a sua significativa 

orientação teórica para desconstrução de conceitos hegemônicos, validados e impostos por 

algum interesse de poder e, geralmente eurocêntricos, a exemplo de lutas sociopolíticas em 

defesa de Direitos Humanos, na busca da justiça social. 

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. 

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 de conhecimentos diversos. Igualmente, 

busca acolher 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. 
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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 para outras 

possibilidades 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, já 

disponível, e o Número 2: Perspectivas Práticas e Socioculturais, ora publicado. 

Desse modo, este número, com a temática: Perspectivas Práticas e Socioculturais, 

oferece à comunidade científica e demais leitores interessados em Etnomatemática, oito 

artigos que demonstraram maior preocupação com os aspectos práticos e socioculturais do 

conhecimento ou com essas perspectivas do Programa Etnomatemática. 

No primeiro artigo intitulado: Situación de la Etnomatemática en Ecuador, escrito por 

Roxana Auccahuallpa Fernandez, a autora reflete acerca da implementação curricular da 

Etnomatemática no Equador, tendo em vista a interculturalidade e a plurinacionalidade desse 

país, com o objetivo de mostrar a sua realidade educacional e o decorrente crescimento da 

pesquisa em Etnomatemática. 

No segundo artigo intitulado: Etnomatemática: Subversão da Docência, Mecanismo 

de Controle e Contraconduta, escrito por Jonatha Daniel dos Santos, o autor estabelece um 

diálogo com Foucault, apresentando resultados de estudos sobre saberes etnomatemáticos na 

formação de professores indígenas. Esse autor conclui que a Etnomatemática, no referido 
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contexto, é um mecanismo de controle e contraconduta na formação docente e uma 

ferramenta para subversão frente às diretrizes governamentais. 

No terceiro artigo intitulado: A Criatividade como Destino na Comunidade 

Quilombola Lagoa da Pedra, escrito por Alcione Marques Fernandes e Jeferson Dias dos 

Santos, os autores apresentam a atividade de produção de farinha de mandioca, a partir de 

reflexões baseadas na etnomodelagem propostas por Rosa e Orey (2017) e da criatividade 

proposta por Vergani (2009). 

No quarto artigo intitulado: Jogos de Linguagem Matemáticos Gerados por Alunos 

Surdos, escrito por Francisca Melo Agapito, Ieda Maria Giongo e Morgana Domênica 

Hattge, as autoras, na perspectiva foucaultiana, analisam esses jogos no fim do primeiro ciclo 

do ensino fundamental, vinculando Etnomatemática com os pensamentos de Foucault e 

Wittgenstein. Para as autoras, os discentes surdos calculam de várias formas multiplicações 

com a emergência de jogos de linguagem que apresentam semelhanças com os relativos à 

matemática escolar. 

No quinto artigo intitulado: Etnomatemática e História da Matemática: o Algoritmo 

da Multiplicação e Diferentes Modos de Matematizar, escrito por Juliana Batista Pereira dos 

Santos e Isabel Cristina Machado de Lara, as autoras investigam, a partir de uma análise 

genealógica discursiva, a articulação entre Etnomatemática e História da Matemática em uma 

proposta de ensino sobre multiplicação para uma escola pública. As autoras reconhecem 

distintos modos de matematizar e ponderam as vantagens entre estes e os da Matemática 

Escolar. 

No sexto artigo intitulado: Potencialidades Etnomatemáticas do Jogo de Tarumbeta, 

escrito por Antonio Francisco Ramos e Ciro Miguel Labrada Silva, os autores, tendo em vista 

este artefato cultural como mobilizador de etnomodelos, buscam reconhecer os objetos do 

conhecimento matemático ao proporem uma abordagem fundamentada na Etnomatemática e 

na Etnomodelagem. 

No sétimo artigo intitulado: Etnomatemáticas da Agricultura Familiar na Cubação de 

Terra para Produção de Arroz, escrito por Luciano da Santana Rodrigues, Antonio Francisco 

Ramos e Olenêva Sanches Sousa, os autores estendem estudos sobre Etnomatemáticas 

envolvendo cálculo de área, no mesmo contexto, objetivando refletir sobre a construção de 

conhecimentos etnomatemáticos e de seus etnomodelos. 

No oitavo artigo intitulado: EtnoMatemaTicas do Tipiti a partir da Percepção dos 

Artesãos de Santo Antônio dos Milagres-PI, escrito por Raimundinha Nunes Gomes 

Vilanova, Antonio Francisco Ramos e Antonio Carlos Ferreira de Abreu, os autores refletem 
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sobre conhecimentos matemáticos e sua mobilização, de ancestralidade indígena, na 

produção deste tipo de alavanca, e sobre conceitos de física envolvidos em seu uso. Para os 

autores, há uma aproximação entre Etnomatemática e Etnofísica e possibilidades de 

construção de conhecimento interdisciplinar e multiculturalista. 

Considerando o apresentado e discutido neste Número 2 desta Edição Especial, os 

oito artigos sinalizam a diversidade de perspectivas práticas e socioculturais para o Programa 

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

2020 de difundi-lo enquanto programa de pesquisa e epistemologia, que possui um potencial 

para orientar práticas e manifestações socioculturais, a exemplo da Educação formal e 

informal.  

Esperamos que a leitura deste número promova a percepção das múltiplas 

possibilidades etnomatemáticas e, além disso, que 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 ao 

Programa Etnomatemática. 

 

Olenêva Sanches Sousa 
Milton Rosa 

Daniel Clark Orey 
Editores Convidados 

Junho, 2021 
 


