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O Programa Etnomatemática, enquanto 
epistemologia e programa de pesquisa, e a 
Filosofia Humanista da Matemática se 
configuram em meio a perspectivas culturais 
das matemáticas, que dialogam de modo 
profundo.

A EtnoMatemaTicas Brasis é uma 
comunidade virtual de interessados em 
Etnomatemática no Brasil. A Matemática 
Humanista é uma comunidade virtual de 
interessados na Filosofia Humanista da 
Matemática, construída em eventos que se dão 
nas mídias sociais e divulgam perspectivas 
conectadas àquela filosofia.

Recentemente, o Virtual Etnomatemática - 
VEm Brasil 2020 possibilitou o encontro entre 
essas duas comunidades. Ambas desenvolvem 
ações abertas e gratuitas, nas mídias sociais, 
como o YouTube, e compartilham o desejo de 
ampliar e divulgar questões que, geralmente, 
ficam limitadas a grupos pequenos e restritos.

Em decorrência de tais afinidades, a 
EtnoMatemaTicas Brasis e a Matemática 
Humanista estabeleceram uma parceria cujo 
fim é promover um evento que proporá 
reflexões e discussões, com especial atenção 
aos aspectos que envolvem a Matemática e a 
difusão do conhecimento matemático.

Esse evento se chama Virtual 
EtnoMatemaTicas Humanistas – VEm 
Humanistas.

Em abril de 2020, o VEm Brasil reuniu 145 
apresentadores e contemplou pesquisas de 
campos vazios pelo distanciamento social. 
Valorizou pesquisadores e pesquisas (inclusive 
aspectos práticos inviabilizados na época) 
aprofundando e discutindo Etnomatemática.

O evento VEm Humanistas compartilha os 
objetivos bem alcançados pelo evento VEm 
Brasil, mas propõe um desenho distinto para as 
relações entre pesquisadores e público, em 
dois momentos on-line:

1) No primeiro momento (1º dia), o 
palestrante/pesquisador fará uma apresentação 
detalhada sobre o tema proposto em torno de 
suas ações de pesquisa e/ou prática, em um 
vídeo a ser exibido no canal VEm Brasil com 
uma breve interação com o público no chat .

2) No segundo momento (2º dia, o seguinte), 
o mesmo palestrante/pesquisador participará 
ao vivo de uma discussão ampla e aberta com 
o público, em igual nível de detalhamento, no 
canal Matemática Humanista.

O VEm Humanistas envolverá 13 
palestrantes-pesquisadores com ações 
significativas em Etnomatemática, em uma 
programação bissemanal de 30 horas no total, 
distribuídas em 8 programas, que ocorrerão no 
período de 26 outubro a 24 de novembro de 
2020, com inscrições gratuitas e certificação.

Visite e participe de nossas mídias sociais!
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Em 2020, o VEm Brasil aproximou alguns 
universos das Etnomatemáticas e afins. Nesse 
sentido, a comunidade EtnoMatemaTicas Brasis e 
a Matemática Humanista se encontraram em 
reflexões propositivas que implicaram uma parceria, 
a partir do VEm Brasil, para a criação de um evento 
on-line: Virtual EtnoMatemaTicas Humanistas (VEm 
Humanistas).

Para a edição especial VEm Humanistas do 
Boletim RedINET-Brasil, em quatro volumes, foram 
convidados os seus palestrantes-debatedores. 
Questões frequentes complementam esta edição. 
Neste volume: duas matérias assinadas por Carlos 
Mathias e Olenêva, organizadores do evento, e 
pelas pesquisadoras Ana  Priscila Rebouças e 
Gabriela Conrado; uma visão geral do evento.

Desejamos uma ótima leitura e aguardamos sua 
participação no VEm Humanistas.

Coordenação RedINET-Brasil.

Vai participar do VEm Humanistas?Vai participar do VEm Humanistas?

                      Matemática Humanista
youtube.com/matematicahumanista

                          
                         VEm Brasil /
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De norte a sul, de leste a oeste, não importa 
a direção, a Etnomatemática pulsa em todas 
as regiões do nosso país e pelo mundo afora. 
Por oportunizar o diálogo entre diferentes 
modos de conhecer, valorizando a 
multiplicidade cultural que compõe a sociedade 
global, produz um movimento educacional 
colaborativo que não se restringe ao espaço 
acadêmico, pelo contrário, convida, mobiliza e 
integra pessoas de diferentes grupos e 
espaços em discussões pautadas no respeito e 
na acolhida ao outro.

O VEm Humanistas, evento virtual e gratuito, 
pensado e articulado de forma colaborativa, 
contribuirá para a intensificação deste 
movimento ao compartilhar experiências em 
Etnomatemática e abrir espaço para o diálogo 
entre os participantes. De forma acessível e 
inclusiva uma mensagem Etnomatemática 
chegará a locais que antes eram considerados 
inacessíveis, assim como práticas de grupos 
historicamente marginalizados e excluídos 
serão visibilizadas. 

Como exemplo destacamos nossa própria 
experiência, professoras que se conheceram 
recentemente, a partir da proposta deste 
evento, e que apresentarão de forma 
colaborativa práticas pedagógicas 
desenvolvidas em espaços e tempos diferentes 
com estudantes dos anos finais do ensino 
fundamental, nos municípios de Barra do 
Corda-MA e Pelotas-RS.  Nas duas localidades 
foram realizados trabalhos que buscaram 
reconhecer e aproximar os saberes dos 
familiares dos estudantes sobre a construção 
civil com o currículo escolar, em que tivemos a 
preocupação em qualificar a relação dos 
estudantes com o espaço escolar, promovendo 
novas maneiras de perceber e fazer 
matemática em sala de aula. 

Construímos uma casa com tijolos 
artesanais e maquetes de residências com 
materiais reciclados. Agora esperamos 
construir pontes que aproximem comunidades 
e educadores a partir da Etnomatemática, em 
busca de uma educação voltada para a 
transformação e diversidade.
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