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GRATUITAMENTEGRATUITAMENTE,
faça parte da maior 

comunidade de 
Etnomatemática

http://etnomatematica.org/appre
laet/public/register
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O XIV ENEM convida à reflexão 
sobre o tema “Educação 
Matemática, Escola e Docência - o 
que nos trouxe Ubiratan 
D’Ambrosio”.

A história do ENEM e da SBEM 
se entrelaça com a história de vida 
do referido teórico, filósofo, 
professor, que propôs e organizou 
intelectualmente o Programa 
Etnomatemática.  

Nesse sentido, para esta 
edição, convidamos o Prof. Dr. 
José Roberto Linhares de Mattos, 
coordenador do GT 05 (História da 
Matemática e Cultura) da SBEM e 
um dos coordenadores do ENEM 
2022, para nos trazer um pouco a 
sua concepção acerca dessa 
relação inspirando-se na pergunta: 
qual a importância da temática do 
XIV ENEM para o campo e a 
comunidade da Etnomatemática?

Inscrições e submissões estão 
abertas. Participe!

Coordenação  RedINET-Brasil

Qual a importância da temática do XIV Qual a importância da temática do XIV 
ENEM para a comunidade da ENEM para a comunidade da 

Etnomatemática?Etnomatemática?
José Roberto Linhares de Mattos

Coordenador do GT5 da SBEM
Membro da Comissão Organizadora do XIV ENEM

O XIV Encontro Nacional de Educação 
Matemática - XIV ENEM - terá sua primeira edição 
virtual e acontecerá de 11 a 15 de julho de 2022, pela 
plataforma Even3: 
https://www.even3.com.br/xivenem2022/. Esse 
evento da Sociedade Brasileira de Educação 
Matemática (SBEM) está sendo organizado pelas 
regionais do Acre (SBEM-AC), Amapá (SBEM-AP), 
Amazonas (SBEM-AM) e Ceará (SBEM-CE), com o 
apoio da Diretoria Nacional Executiva da SBEM 
(ressalto que, no início, a regional Rio Grande do 
Norte (SBEM-RN) também fazia parte da 
organização). 

Com a partida do mundo físico, em 12 de maio de 
2021, do grande pesquisador brasileiro, reconhecido 
mundialmente e sócio emérito da SBEM, Ubiratan 
D’Ambrosio, a comunidade de Educação Matemática 
no Brasil não poderia deixar de homenageá-lo. Dessa 
forma, todas as 27 regionais da SBEM decidiram pelo 
Tema “Educação Matemática, Escola e Docência – o 
que nos trouxe Ubiratan D’Ambrosio”, para essa 
edição do ENEM. Como Coordenador do GT5 – 
História da Matemática e Cultura, que é o GT em que 
predomina a Etnomatemática, e como membro da 
Red Internacional de Etnomatemática, eu registro 
aqui a importância dessa temática do XIV ENEM para 
a comunidade da Etnomatemática no Brasil e no 
mundo.

Ubiratan D’Ambrosio foi um pesquisador que 
atuou em várias vertentes da Educação Matemática, 
deixando um vasto legado para todos nós 
pesquisadores, professores e estudantes. Mas, 
certamente, suas maiores contribuições estão na 
Etnomatemática, a qual se tornou o “carro chefe” das 
suas investigações, disseminando suas ideias e 
deixando vários discípulos, ex-alunos ou não, que 
levarão avante o seu programa de pesquisa, 
mantendo-o dinâmico e com sua proposta 
metodológica para o ensino e a aprendizagem da 
matemática escolar que leve em consideração os 
saberes e fazeres próprios dos estudantes. 
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   CONVITE - ISGEm Newsletter 20.1
Caso vocês queiram participar da Newsletter do 

ISGEm, convidamos-os a enviarem a sua contribuição 
em inglês, português ou espanhol até o dia 30 de abril 
de 2022 para ser considerada para publicação do 
próximo número que será publicado em maio de 2022.

As contribuições podem ser relacionadas com a: 
Artigos (máximo de 2 páginas), resenhas de livros, 
informações sobre congressos, grupos de estudos, 
pesquisas em andamento, reuniões, periódicos e 
outros (máximo de 1 página) que estão relacionadas 
com investigações em Etnomatemática e os aspectos 
culturais de Matemática.

Submissões e correspondências podem ser 
enviadas por e-mail para o endereço de e-mail: 
submissionisgem@gmail.com.

Milton Rosa
Presidente do ISGEm 

              Acesse Acesse JMC, v. 16, n. 1JMC, v. 16, n. 1

O Programa Etnomatemática, além de procurar 
compreender as “estratégias” de natureza matemática 
utilizadas pelos mais diversos grupos culturalmente 
diferenciados nas suas atividades do dia a dia, busca, 
também, especialmente, auxiliar a prática 
pedagógica, visando à aprendizagem da matemática 
escolar, por meio da ancoragem de novos 
conhecimentos por aqueles pré-existentes na 
estrutura cognitiva do estudante, levando à 
aprendizagem significativa. Sendo o Encontro 
Nacional de Educação Matemática um evento 
voltado, especialmente, para estudantes de 
graduação, pós-graduação e professores da 
Educação Básica, que buscam conhecimentos 
voltados para a sala de aula, fica claro então que a 
temática trazida pelo XIV ENEM é extremamente 
importante para a comunidade da Etnomatemática, 
fortalecendo o que já existe e propiciando novos 
caminhos.

Na visão de Ubiratan D’Ambrosio, o Programa 
Etnomatemática na sala de aula não deve ser só para 
trazer a matemática e a cultura, mas muito mais do 
que isso, deve possibilitar uma educação holística, 
transdisciplinar, que envolva as várias áreas do 
conhecimento e rompa barreiras epistemológicas. É 
preciso transcender ao que está posto por uma 
matemática hegemônica e a forma como é tratada em 
sala de aula, trazendo para discussão, conforme 
D’Ambrosio, a natureza do conhecimento matemático. 
Tudo isso nos trouxe Ubiratan D’Ambrosio para a 
Educação Matemática, a Escola e a Docência, o que 
ratifica, portanto, que o tema do XIV ENEM é de 
enorme importância para a comunidade da 
Etnomatemática. 
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