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No CBEm5, setembro de 2016, foi eleita a 
coordenação atual da RELAET, no Brasil. 

Marcado por uma diversidade plural e dispersa em 
grande extensão geográfica, o Brasil sinaliza 
dificuldades de interação/comunicação mais 
frequente entre pesquisadores e outras pessoas 
envolvidas com Etnomatemática de regiões 
brasileiras distantes e até mesmo dentro de uma 
mesma região ou Estado, causando com isto 
desconhecimento dos diferentes estudos e 
pesquisas em Etnomatemática desenvolvidos em 
cada região. O Brasil é um país rico em etnos, 
matemas e ticas e EtnoMatemaTica tem sido um 
tripé de sustentação de muitos interesses e 
contextos investigativos e educativos brasileiros. 
Apesar disso, a área de pesquisa Etnomatemática 
ainda caminha para consolidar-se em nosso país. 
Além disso, a perspectiva teórica de 
Etnomatemática é muito ampla, havendo um 
aspecto epistemológico, que a caracteriza como 
uma teoria geral do conhecimento, e o aspecto de 
programa pesquisa, que a coloca em um processo 
em desenvolvimento de um conjunto de teorias 
interligadas e passíveis de interfaces com outras 
áreas de conhecimento, além da Educação 
Matemática e Educação em geral. 

Nesses seis meses, a Coordenação RELAET-
Brasil focou a identificação dos perfis dos seus 
membros e a busca de estudiosos e educadores 
afins, convidando-os para dela fazer parte. Nesse 
sentido, uma rede social brasileira de 
Etnomatemática mostrava-se estratégica e 
necessária e, em 18 de dezembro, foi criada a 
Comunidade EtnoMatemaTicas Brasis, no 
Facebook. Dois meses depois, quando 
celebrávamos os 350 membros brasileiros, que se 
autodeclaravam etnomatemáticos, dentre 
pesquisadores da área, educadores matemáticos, 
matemáticos, educadores em geral e artistas, o o 
hacker roeu a rede da RELAEThacker roeu a rede da RELAET. 

A triste notícia oficial foi, posteriormente, publicada 
na própria RELAET pelo seu diretor geral, Hilbert 
Blanco-Álvarez: “Apreciados miembros de la 
RELAET, informamos que desde el sábado 18 de 
febrero de 2017, fuimos victimas de un hacker que 
borró gran parte de nuestra información, incluidos 
los backup más recientes. Solo hoy se logró 
recuperar una versión de junio de 2016. Si usted 
se registró a la red después de esta fecha, es 
probable que no aparezca en nuestra base de 
datos. Les rogamos el favor de revisar y 
registrarse de nuevo.”.

O hacker roeu a rede da RELAET e o recomeçar é 
o recurso mais racional à realidade.
Recomecemos!

Olenêva
Coordenadora RELAET-Brasil

Relaet-se!Relaet-se!
A RELAET é, hoje, em nosso país, a única 
instituição formal, de abrangência nacional - 
e internacional - de pesquisadores, 
educadores matemáticos, educadores em 
geral, artistas, profissionais diversos e 
quaisquer outros interessados na pluralidade 
de ticas de matema e de matemas de ticas 
na diversidade de etnos, focada em 
Etnomatemática. Nossa intenção é promover 
o nosso encontro, uns com os outros e com 
a América Latina, especialmente, e trabalhar 
para a consolidação da Etnomatemática 
como uma área de pesquisa, em todo Brasil.

Se você é membro RELAET desde 
junho/2016, cadastre-se novamente!

Você pode contribuir para 
a associação/angariação 
de novos membros:

 siga a Comunidade EtnoMatemaTicas 
Brasis, com visitas regulares, curtidas e 
compartilhamento de suas publicações e 
com convites aos seus amigos do 
Facebook para que façam o mesmo.

A RedRed está pra peixe!

  sugira e envie nomes e e-mails de grupos 
de estudos/pesquisas e de pessoas para o 
endereço brasil@etnomatematica.org; 

RELAETRELAET Um ambiente de encontro, 
interação, informação, 

compartilhamento, divulgação 
e difusão das diversas 
perspectivas teóricas e 

práticas de Etnomatemática.

EtnoMatemaTicas Brasis é um ambiente 
de envolvidos com Etnomatemática, 
simpatizantes, curiosos, teóricos e 
práticos, que busca contribuir para o 
encontro de concepções etnomatemáticas, 
tendo em vista saberes e fazeres de 
pesquisadores, educadores matemáticos e 
educadores em geral, nas diversas 
modalidades de educação, formal e 
informal, e nos diversos contextos, com 
respeito à diversidade e ao bem viver e 
conviver em sociedade. 
EtnoMatemaTicas Brasis é, portanto, um 
espaço de todos.

Mandala EtnomatemáticaMandala Etnomatemática
Com sua arte multi-étnica, 

Polô Czermak reflete acerca 
da influência da relação de 

poder no processo de 
geração, organização e 

difusão de conhecimentos. 

Membros brasileiros da RELAET constituem a 
Comissão Científica Brasileira da Edição Especial 
Etnomatemática, promovida pelo JMC e 
Comunidade EtnoMatemaTicas Brasis.

Journal of 
Mathematics and Culture 

Submissões 
abertas

Artigos submetidos em inglês serão avaliados 
pelos pareceristas do próprio Journal.

Considerando a expressiva quantidade de 
pesquisadores e grupos de pesquisa 
espalhados pela grande extensão territorial 
brasileira, a RELAET-Brasil estabeleceu três 
bases, iniciais e abertas a novos atores, de 
apoio à coordenação nacional, todas as 
ações da RELAET-Brasil têm sido discutidas 
entre a coordenação nacional e suas bases 
regionais de apoio, dando encaminhamento 
às decisões de sua maioria: região Nordeste 
e nacional, com Olenêva (SEC-BA); regiões 
Sudeste e Sul, colaboração do Prof. Milton 
Rosa (UFOP); regiões Norte e Centro-Oeste, 
colaboração do Prof. Adriano Fonseca (UFT).

A RELAET estipula somente 
um(a) coordenador(a) para 
cada país.

Etnomatemática: 
uma área em ascensão

O Banco de Dissertações e Teses da Capes 
(Plataforma Sucupira 2013-2016) registra 343 
autores, 175 orientadores, 627 membros de 
banca, 24 áreas de concentração, 49 
programas, 77 instituições e 155 bibliotecas. 
Como área de concentração, está em 
relevância da Educação Matemática, seguida 
da Educação e do Ensino de Ciências e 
Matemática, e um destaque considerável do 
tema nas pesquisas dos programas de 
Educação (maior número de registros, 126), 
seguido da Educação Matemática (65).
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