
 

 

 

    Edição Especial Edição Especial 
Abrimos nosso 4º ano de publicação com 

esta edição especial dedicada ao VEm Brasil, 
Virtual Etnomatemática (Em) – Brasil. Ao 
considerar o potencial tecnológico que 
dispomos hoje, o evento visa superar limites 
do estar e do interagir com o outro. Ao assumir 
uma forma supostamente inédita, constitui-se 
em um momento de experimentação para 
todos os seus envolvidos.

O que pode representar o VEm Brasil como 
oportunidade de encontro de pesquisadores e 
atores de Etnomatemática? Este número 
reúne reflexões de mediadores do evento 
acerca desta questão, com 3 volumes e anexo.

Red Internacional de Etnomatemática 
Coordenação Brasil

                                                                  
              

La amplia y diversa participación que veremos 
en el VEm Brasil es un indicador de la buena 
salud de la que goza la etnomatemática y nos 
permitirá tener una mirada panorámica de las 
preocupaciones que tienen los investigadores en  
diferentes partes del mundo. Este evento, al ser 
el primero que se realiza totalmente virtual 
marcará un hito en la historia y nos señala 
nuevas formas de comunicación e interacción 
que debemos seguir explorando. Quiero terminar 
por agradecer a nuestra coordinadora de la Red 
Internacional de Etnomatemática para Brasil 
Olenêva Sousa por esta bella iniciativa y por la 
excelente coordinación y organización de este 
importante evento.

Desde a sua apresentação aos participantes, 
através de proposta convite expressa um caráter 
dialógico e ético condizente à perspectiva do 
Programa Etnomatemática. Reunindo 
pesquisadores do Brasil e do mundo, desde 
graduandos a doutores possibilitará a difusão da 
Etnomatemática em uma linguagem acessível e 
estimulante aos mais diversos e distantes 
espaços. Além disso, contribuirá sobremaneira 
para estreitar os laços entre pesquisadores e 
atores de Etnomatemática de forma coletiva e 
colaborativa.

18º Boletim – volume 118º Boletim – volume 1

Ieda Maria GiongoIeda Maria Giongo
Olenêva Sanches SousaOlenêva Sanches Sousa

O VEm Brasil é uma iniciativa da 
comunidade EtnoMatemaTicas Brasis, 
ligada à coordenação brasileira  da Red 
Internacional de Etnomatemática. 
Totalmente virtual, o evento será mediado 
por multimídias gratuitas, das 08h00 de 
25 de abril às 24h00 de 26 de abril de 
2020, ininterruptamente. Em síntese, visa 
promover diferentes formas de 
comunicação, ao vivo ou gravadas, e a 
interação efetiva entre apresentadores e 
espectadores.

O evento  conta com 100 parceiros (54 
doutores e doutorandos, 22 mestres e 
mestrandos, além de especialistas, 
graduados e graduandos) de 21 Estados 
brasileiros e do DF e de 12 países da 
África, das 3 Américas, Ásia e Europa.

As inscrições estão abertas para 
proponentes de trabalhos e para 
espectadores. O investimento é 
simbólico, R$ 10,00, com desconto de 
50% para membros da Red.

As EtnoMatemaTicas manifestam-se e 
têm múltiplas implicações pedagógicas, 
artísticas, políticas e socioculturais e vêm 
envolvendo pesquisadores simpatizantes, 
curiosos, em uma diversidade de 
contextos, estudos e ações. O 
VEm Brasil gostaria de abraçar todos!

40 horas ininterruptas de Etnomatemática40 horas ininterruptas de Etnomatemática
25 e 26 de abril de 2020

doity.com.br/vem-brasil-virtual-etnomatematica-brasil

INSCRIÇÕES E SUBMISSÕES ABERTAS
Proponentes – até 16/02
Espectadores – até 19/04

R$ 5,00 (para membros da Red Internacional 
de Etnomatemática) e R$ 10,00 (não membros) 
Torne-se gratuitamente um membro da Red :
http://etnomatematica.org/apprelaet/public/register

Parceiros: nacionais (AC, AL, AP, AM, BA, CE, ES, 
GO, MA, MS, MG, PA, PE, PI, RJ, RO, RS, SC, SE, 

SP, TO, DF) e internacionais (Argentina, Cabo Verde, 
Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, Espanha, 
Estados Unidos, México, Nepal, Peru, Portugal

Em especial, assumi-lo como teoria geral do 
conhecimento que considere saberes e fazeres 
sem hierarquias e vencer os desafios ao exercício 
da transdisciplinaridade, da criticidade, da 
criatividade, indo além dos conteúdos curriculares 
mínimos a uma cidadania restrita. Isso tem muito 
a ver com o VEm Brasil.

Como coordenadora da Red Internacional de 
Etnomatemática no Brasil, constato que o evento 
vem atraindo novos membros, mas concebo o 
VEm Brasil como uma experimentação de 
convivência de pessoas que se entendem da 
Etnomatemática ou que por ela têm interesse. 

Riscos? Muitos! Medos? Alguns! Expectativas? 
Que o VEm Brasil estabeleça muitos laços entre 
etnomatemáticos e afins, e inspire outros fazeres 
de comunicação e interação, e nos inspire a um 
próximo evento, mais maduro, mais seguro, ainda 
mais amplo.

em diferentes etnos, portanto um enfoque LOCAL 
ao conhecimento, tem como sua quintessência o 
reconhecimento da espécie homo sapiens 
sapiens como uma única espécie, habitando e 
evoluindo em todo o planeta. Isso dá à 
etnomatemática um caráter GLOBAL. Essa 
dualidade local+global, que alguns chamam 
glocalização, é uma das principais características 
do Programa Etnomatemática. VEm Brasil, 
recorrendo amplamente aos novos recursos de 
comunicação e informação, à internet e à 
variedade de mídias disponíveis, é a realização 
dessa característica.

algumas consideraçõesalgumas considerações

          Ana Priscila Sampaio RebouçasAna Priscila Sampaio Rebouças

O VEm Brasil se constituirá como um 
espaço de diálogo e inovação na 
apresentação de pesquisas e 
realização de eventos científicos.

para a interação e divulgação de pesquisas, 
práticas pedagógicas, propostas e debates 
teóricos epistemológicos acerca da 
Etnomatemática desenvolvida por diferentes 
atores, em todas as regiões do Brasil e também 
em diversas partes do mundo. Diante da 
experiência de eu ter participado do último 
Congresso Brasileiro de Etnomatemática (5º 
CBEm), em 2016, e do 2º Encuentro 
Latinoamericano de Etnomatemática, realizado 
recentemente (2019) na Universidade Nacional da 
Costa Rica (UNAM), acredito que o VEm Brasil 
terá as condições de reunir para além dos 
diversos atores destes eventos 
citados, extrapolando inclusive os limites 
geográficos e estruturais de um encontro 
presencial, que nunca deixará de ser necessário e 
fundamental. Um evento virtual de 
Etnomatemática se coaduna perfeitamente com a 
natureza e vocação do Programa Etnomatemática 
de ultrapassar limites, barreiras, ousando em 
democratizar a divulgação e os debates científico-
acadêmicos para além do convencional e 
corriqueiro!

          Hilbert Blanco-Álvarez Hilbert Blanco-Álvarez 
El VEm Brasil representa 

crecimiento y madurez de la 
comunidad internacional interesada 
en la investigación etnomatemática.

        Alexander Cavalcanti ValençaAlexander Cavalcanti Valença
O VEm Brasil tem o potencial de se 

tornar um grande evento que explorará 
de forma inovadora o uso de 
tecnologias e mídias digitais e virtuais

        Olenêva Sanches SousaOlenêva Sanches Sousa

Há princípios do Programa 
Etnomatemática que guiam meus 
estudos e prática pedagógica.

Especialmente pelo fato de existir uma 
diversidade de experiências desenvolvidas em 
diversas unidades da federação brasileira e em 
outros países do mundo, seja na educação 
formal ou não.

Apresenta as agendas em EtnoMatemaTicas e 
suas especificidades tão valiosas para todos que 
participarão do evento, seja aos veteranos ou 
àqueles cuja imersão é recente, a exemplo do 
Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Piauí (IFPI) em componentes 
curriculares que compõem o curso de licenciatura 
em matemática a partir de 2016.

Trata-se de oportunidade de empoderamento, 
experimentações e vivências inovadoras 
envolvendo pesquisadores e atores em 
EtnoMatemaTicas, por meio de fluxos de 
interações mediadas pelas novas tecnologias da 
informação e comunicação.

Antônio Francisco RamosAntônio Francisco Ramos

Representa uma oportunidade 
ímpar para partilha de saberes e 
fazeres em etnomatemática.

        Ubiratan D’AmbrosioUbiratan D’Ambrosio

Etnomatemática, embora tenha 
como grande objetivo entender e 
explicar tradições, que são originadas

        María Elena Gavarrete María Elena Gavarrete 

Considero que VEm Brasil es una 
ventana para que las personas que 

investigamos y simpatizamos con la 
Etnomatemática estemos en encuentro virtual y 
podamos compartir experiencias de trabajo y de 
investigación.
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