O Grupo de Etnomatemática da
UFF (Getuff) foi criado em setembro de 2004, na Faculdade de
Educação da UFF, e é atualmente
coordenado pelos organizadores
deste livro, Maria Cecilia Fantinato e Adriano Vargas Freitas. O
Getuff incorpora pesquisadores
de diferentes níveis de formação
e professores das redes de educação básica do Rio de Janeiro,
com o interesse comum em aprofundar os estudos na área da Etnomatemática, e em participar de
um espaço de discussões relacionadas à Educação Matemática.
Este livro é fruto do trabalho colaborativo de análise dos anais do
Encontro de Etnomatemática do
Rio de Janeiro, evento organizado pelo próprio grupo.

A relevância do presente livro justifica-se pela escassez
de trabalhos que abordam a produção acadêmica na área
da Etnomatemática, que vem sofrendo transformações ao
longo dos anos no Brasil. Os eventos científicos em Etnomatemática, dentre eles, o Encontro de Etnomatemática do
Rio de Janeiro (Etnomat-RJ), organizado pelo Grupo de Etnomatemática da UFF (Getuff), têm contribuído tanto para
a área se pensar enquanto tal, quanto para seu processo de
consolidação.
Uma investigação do tipo estado da arte, como a que
apresentamos neste livro, pode contribuir para aprofundar
a compreensão sobre as tendências em Etnomatemática,
assim como para identificar novas perspectivas, menos
recorrentes, porém significativas. Desde o pensar as categorias dos eixos temáticos, até a capacidade de síntese e a
dialogicidade necessárias para alcançar o objetivo geral, a
prática de trabalho colaborativo permitiu aos componentes
do Getuff instituírem-se sujeitos na elaboração das análises
iniciais e como autores dos capítulos deste livro.
Esperamos que este estudo bibliográfico possa contribuir
para uma melhor compreensão dos movimentos da pesquisa
em Etnomatemática, suas concepções, dinâmicas e desafios.
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ETNOMATEMÁTICA
CONCEPÇÕES, DINÂMICAS E DESAFIOS

A Etnomatemática é uma área de
pesquisa emergente. O crescente
número de livros e artigos publicados em várias línguas e o número de dissertações e teses apresentadas em várias universidades do
mundo são indicadores da vitalidade desta nova área de pesquisa.
Este livro é um exemplo. Seus capítulos, todos em múltipla autoria,
apresentam títulos claros no sentido de dar ao leitor uma ideia de
seu conteúdo, abordando aspectos teóricos e práticos da Etnomatemática. Parabenizo os organizadores por oferecer aos educadores
uma obra tão importante.
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