
Abraço UniUbi: um abraço Universal 
pela memória e legado intelectual de Ubiratan D’Ambrosio

Apoiamos o Dia Internacional da Etnomatemática em 08 de dezembro

Em 08 de dezembro de 2022, Ubiratan D’Ambrosio completaria 90 anos. Nesta data, 
honraremos a sua memória no 7th International Congress on Ethnomathematics (ICEm-7) - 7º 
Congresso Internacional de Etnomatemática (CIEm-7).

O pensador brasileiro, falecido em maio de 2021, organizou intelectualmente o Programa 
Etnomatemática. Curioso e atento às realidades onde pisou ou aonde ia sua imaginação, com 
rigor e humildade compartilhou os processos de construção deste Programa em 
comunidades científicas e educacionais, em conferências presenciais, virtuais, periódicos, em 
sua vasta obra, em organizações nacionais e internacionais de princípios e objetivos similares 
ou afins. Assim, por onde passou, semeou bases e perspectivas etnomatemáticas 
conceituais, filosóficas, históricas, sociais, culturais, políticas.

Desde Granada, Espanha, em 1998, até o ICEm-7, os demais Congressos internacionais de 
Etnomatemática passaram, quadrienal e respectivamente, pelo Brasil, Nova Zelândia, 
Estados Unidos, Moçambique e Colômbia. Agora, pela primeira vez, ocorre uma edição 
virtual e sediada conjuntamente por instituições acadêmicas nas Filipinas, Indonésia, Nepal e 
Papua Nova Guiné, países pertencentes a uma região culturalmente diversificada, onde há 
um crescimento florescente em Etnomatemática.

O tema do ICEm-7 é “Etnomatemática: abraçando diversos sistemas de conhecimento para a 
Justiça Social e a Paz”. Em 08 de dezembro, pesquisadores, educadores e amigos dos mais 
diversos e distintos etnos, que nos reconhecemos como etnomatemáticos, que orientamos 
teoricamente nossos estudos, pesquisas e práticas pelo Programa Etnomatemática em busca 
de Justiça e Paz, estaremos unidos num abraço simbólico ao redor do mundo 
“d’ambrosiano”. 

Há alguns anos, a comunidade virtual EtnoMatemaTicas Brasis vem planejando o Dia 
Nacional da Etnomatemática, no Brasil, e o ICEm-7 mostra-se a oportunidade para um 
pontapé inicial em vias de um processo de encaminhamentos visando à aprovação da 
oficialização nacional e internacional da data em homenagem a este nobre brasileiro cujos 
frutos, marcados especialmente pelo sabor transcultural e transdisciplinar da 
Etnomatemática, estão espalhados por todo mundo.

E é com um abraço em rede mundial, UniUbi, que lançaremos uma campanha em prol da 
celebração do Dia Internacional da Etnomatemática no dia de nascimento de Ubiratan 
D’Ambrosio. Para tal, faremos um chamamento coletivo com pesquisadores, educadores, 
líderes comunitários, simpatizantes e interessados envolvidos com a Etnomatemática. 

Onde você está há estudos ou práticas com referência ao Programa Etnomatemática?

Confira o documento Orientações para gravação e entre neste Abraço UniUbi!
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