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Hoje, pode-se dizer que está havendo uma mutação nas práticas de governar. As grandes narrativas de emancipação e de liberdade foram substituídas pelos pequenos relatos que reivindicam os direitos ao reconhecimento e à representação dos diferentes grupos culturais. Parece que o que importa, atualmente, é harmonizar as diferenças, identificá-las de forma a torná-las parte integrante de uma sociedade plural. Por isso, “teríamos de compor e recompor uma e outra vez a pluralidade humana, teríamos de aceitar e celebrar as diferenças” (Larrossa & Skliar, 2001, p.10). 
Tem-se “a impressão de que os homens não devem aprender a viver livres, mas a viver juntos e a comunicar-se ordenadamente”. A questão, parece, “é administrar as diferenças, identificando-as, e tratar de integrar a todos em um mundo inofensivamente plural e ao mesmo tempo burocrática e economicamente globalizado”. Aquilo que importa, tem-se a impressão, “é seguir administrando e governando as fronteiras e as transposições de fronteira entre o sim e o não, o ser e o não ser, o possuir e o não possuir, o saber e o não saber, entre o mesmo e o outro” (ib., p.11-12).
O ideal multicultural vem sendo traduzido em congruência com a liberdade democrática, com a cidadania, a justiça e a igualdade, buscando intervir politicamente não somente na educação, mas nos diversos campos do saber, em fóruns sociais mundiais e em práticas de movimentos sociais. No campo Educação Matemática, esse ideal é expresso pelo discurso da Etnomatemática. Neste ensaio, significo a Etnomatemática como um dispositivo de governo multicultural (Cf. Foucault 1995a; Deleuze, 1990).
Descrevo resultados da pesquisa na qual tive por objetivo examinar tecnologias de governo que vêm sendo operacionalizadas pelo dispositivo multicultural etnomatemático e a racionalidade política aí envolvida. Desta forma, enfatizo as implicações dessas tecnologias em ações multiculturais de governo curricular. Importa destacar que, tendo em vista a extensão e a natureza de um texto tal como esse que apresento, minha descrição será bastante resumida. No entanto, procuro mostrar a produtividade e as possibilidades analíticas da perspectiva foucaultiana do governo para análises no campo do currículo. 
Em tal pesquisa enfatizei tecnologias que moldam saberes, controlam as relações de poder e regulam a subjetividade, pela ativação e constituição das motivações e aspirações pessoais dos indivíduos e dos grupos. Preocupei-me com as práticas pelas quais os indivíduos conduzem a si mesmos e são conduzidos em espaços multiculturais de governo. Focalizei relações, técnicas operacionais, modos que têm moldado as formas de compreender, de sentir, de desejar e a existência dos indivíduos, fazendo com que se reconheçam e sejam reconhecidos como sujeitos identificados culturalmente. 
O campo do currículo é um espaço privilegiado de intervenções multiculturais. Nesse campo, práticas multiculturais são acionadas movimentando técnicas pelas quais as práticas cotidianas, os saberes, os hábitos, as crenças e os comportamentos, peculiares aos indivíduos, grupos e comunidades, são territorializadas. O currículo é um espaço muito especial, no qual as diferenças são administradas, adaptadas e acomodadas por tecnologias que buscam integrar os indivíduos e grupos em uma sociedade plural. 
Ao significar a Etnomatemática como um dispositivo multicultural de governo, mostro como esse dispositivo está implicado na montagem do currículo. Analiso práticas pelas quais as necessidades dos indivíduos e dos grupos são capturadas e inseridas no terreno das escolhas. Evidencio não a “história das pessoas”, mas volto-me para as linhas de poder-saber-verdade que se articulam a práticas técnicas, pelas quais os indivíduos são conduzidos a exercerem ações sobre si – práticas que, antes de mais nada, devem ser tratadas a partir da “perspectiva do governo” (cf. Foucault, 1995b; Rose, 1996; Burchell et al, 1991). 
Um “currículo é sempre uma imposição de sentidos, de valores, de saberes, de subjetividades particulares” (Silva, 2001, p.15). As práticas curriculares, corporificam técnicas que buscam produzir sujeitos com atributos e qualidades específicas. Por isso, então, não trato de determinar formas de subjetividade, mas de descrever como práticas e tecnologias de governo promovem, facilitam, fomentam e atribuem capacidades, qualidades, modos de reconhecimento a indivíduos particulares. Essas práticas e tecnologias possibilitam que os indivíduos venham a conduzir-se a si mesmos através das capacidades que são produzidas, das qualidades atribuídas, das formas de identificação pelas quais se reconhecem e são reconhecidos. As práticas e os regimes contemporâneos de governo estão relacionados com as formas de identidade individual e coletiva pelas quais as ações de governo operam. As identidades constituem-se no mais “claro exemplo de estratégias de controle” contemporâneas (cf. Rose, 2001; Dean, 1999). 
	Tendo em vista a produtividade do discurso da Etnomatemática no cenário educacional, nacional e internacional, busquei tal discurso em artigos de revistas especializadas, tais como: A educação Matemática em revista, For de Learning of Mathematics, Zentralblatt für Didaktik der Mathematik, Educational Studies in mathemathics. Também analisei textos contidos em anais de eventos nacionais e internacionais como: CBEm1 – 1 Congresso Brasileiro de Etnomatemática (2000); MEAS1 – The First Mathematics Education and Society Conference (1998); MES2 – The Second Mathematics Education and Society Conference (2000); First International Congress on Ethnomathematics (1998); as publicações do International Study Group on Ethnomathematics (1985-1998), em cuja Newsletter divulga, semestralmente, artigos, teses, dissertações, livros e pesquisas produzidas na área de Etnomatemática. Assim, produções – teses, dissertações, livros, etc. –, referidas em tais publicações, também constituíram-se em material de análise; textos apresentados em conferências e congressos e em “aulas virtuais” proferidas na UVLA – Universidade Virtual Latino Americana –, capturados na homepage “Etno-amigos de Ubiratan D’Ambrósio”, foram analisados. 

Circuitos de identificação

A territorialização das práticas cotidianas, dos saberes, dos hábitos, das crenças e dos comportamentos peculiares aos indivíduos, grupos e comunidades constituem-se em elementos imprescindíveis para a movimentação de técnicas de governar através das identidades. A teoria do currículo está implicada em formas de saber que, ao definirem e determinarem capacidades e aptidões a indivíduos particulares, os produzem enquanto sujeitos específicos: sujeitos com identidades.
Desta forma, elementos que caracterizam as culturas locais são capturados por técnicas de reconhecimento. Essas técnicas possibilitam identificar os grupos e as comunidades pelo controle de seus referenciais. Esses elementos são campos que precisam ser “dominados” para que etnoações possam ser viabilizadas, acolhendo a diferença, representado-a, permitindo todas as conexões possíveis, porém, acima de tudo, harmonizando-as em circuitos de identificação. 
A necessidade de um saber concreto, específico e mensurável é viabilizada por “técnicas etnográficas”, possibilitando que o dispositivo etnomatemático opere eficientemente. Torna-se necessário conhecer formas de raciocínio dos indivíduos, dos grupos e das comunidades, identificar seus problemas, para que, então, seja possível projetar soluções. Processos “pedagógicos específicos” são produzidos viabilizando o resgate das histórias de vida. Esses processos envolvem “procedimentos e métodos” que buscam “compatibilizar técnicas etnográficas, tais como observação direta e participante, diário de campo, histórias de vida e depoimentos pessoais”. Possibilitam, também, conviver com os etnogrupos em suas “comunidades”, “realizando observações e participando de seus cotidianos familiares e escolares”. Práticas de “avaliação coletiva” são propostas, nas quais os grupos expressam “suas dificuldades de aprendizagem, permeando-as com histórias de fracasso no aprender matemática” (Knijnik, 1996, p.xv-30). 
As ações dos indivíduos e dos grupos são, simultaneamente, capacitadas e conduzidas no interior de um campo tecnológico de governo das histórias de vida. Aqui suas “necessidades”, “dificuldades” e “fracassos”, tornam-se instrumentos técnicos que viabilizam o governo dos saberes locais. Práticas de controle são exercidas quando etnoracionalidades são acionadas por meio dos saberes experts daqueles que cercam os indivíduos em momentos de dificuldades. Essas práticas são operacionalizadas instituindo formas de educação por meio de intervenções dentro dos “cotidianos”, das “famílias” e dos “grupos”. As “dificuldades de aprendizagem”, o “fracasso no aprender matemática” e as “necessidades” dos indivíduos, tornam-se visíveis e escrevíveis ao serem traduzidos por uma racionalidade expert.
Pode-se dizer que se trata de uma proliferação de tecnologias multiculturais operadas através da direção dos “modos de ser humano”, denominados de “tecnologias humanas”. São tecnologias estruturadas por racionalidades práticas e conduzidas por objetivos em que os hábitos, as crenças e os costumes dos indivíduos tornam-se objetos de atenção detalhada. Essas tecnologias funcionam através da montagem dos saberes, de mecanismos de observação e de procedimentos que são incorporados no governo da conduta de si e dos outros (cf. Rose, 1996, p.26).
A noção de cultura transforma-se em técnica de governo chave no processo de constituição dos grupos culturais identificáveis. A cultura, enquanto uma técnica de governo, viabiliza ações etnomatemáticas fornecendo um mecanismo prático para produzir atitudes relacionadas a um modo específico de ser, de se comportar, de agir, de sentir, de falar, de desejar e de sonhar. Ao territorializarem “práticas prototípicas de grupos identificáveis que façam parte de certas variantes como contar, representar o espaço, estabelecer e simbolizar relações, raciocinar e inferir, etc.”, ações etnomatemáticas refletem-se em tecnologias que proporcionam “aos membros do grupo um sentido do meio em que vivem e dos modos de conviver nesse meio com outros seres humanos”. Essas práticas harmonizam “um modo de interpretar ou pensar dentro de uma cultura e de uma microcultura em que se comunica e se fala com os modos de expressão próprios dessa cultura ou microcultura”. Da mesma forma, é constituído “um conhecimento, condicionado pelo entrelaçamento exterior ao ser humano, tanto físico como social e temporal, que marca sua existência, assim como sua capacidade de pensar” (Oliveras, 1998, p.91). 
As tecnologias de identificação operam pela objetivação de condutas previsíveis e reconhecíveis, viabilizando e garantindo formas de controle através das identidades. As identidades tornam-se técnicas de governo por meio das quais os indivíduos são capacitados a se reconhecerem e serem reconhecidos como pertencentes a um determinado grupo através de um conjunto de referenciais. Ora, “o termo etno se refere a grupos culturais identificáveis”, abarcando “todos os ingredientes que formam a identidade cultural de um grupo: linguagem, códigos, valores, jargões, crenças, alimentação e vestimenta, hábitos e características físicas” e “matemática expressa uma ampla visão da matemática que inclui contar, classificar, ordenar, inferir e modelar” (D’Ambrósio, 2001, p.308). 
 	Para que a diversidade possa ser governada, tecnologias multiculturais de identificação são acionadas, apreendendo semelhanças globais. A “Etnomatemática”, então, “busca desvelar, analisar, compreender os conceitos, as práticas matemáticas geradas por um grupo cultural e a matemática gerada por outros grupos, mas apreendidas ou utilizadas por esse grupo segundo a sua visão de mundo, seus valores, linguagem, sentimentos, ações e desejos”. A seguir, são postas a funcionar práticas que possibilitam decompor essas semelhanças em diversidade, objetivando “analisar o conhecimento etnomatemático do grupo, valorizando-o e reconhecendo-o como legítimo ao lado da matemática acadêmica” (Borba & Costa, 1996, p.92). 
	O governo das e pelas identidades opera por meio de uma teia de recompensas e incitações e pela produção de práticas que tentam “desvendar o conhecimento matemático que é elaborado por um grupo étnico específico”. Essas práticas buscam “resgatar esse conhecimento, tendo como objetivo a construção com o grupo de uma proposta educacional que tenha como pressupostos os fatores socioculturais subjacentes à elaboração, ao ensino e a aprendizagem da matemática”. Assim, os indivíduos e grupos identificados alfabetizam-se “desvendando a leitura de seu povo, reafirmando sua identidade étnica, estudando e valorizando sua língua e seu saber-fazer”. Deste modo, entende-se que esses grupos “vão construindo sua identidade, transformando seus padrões culturais e, assim, diferenciando-se de outros” (Carvalho, 1991,p.5-26). 
O controle é exercido quando etnoracionalidades são postas a funcionar por meio de técnicas experts que positivam a “cultura dos grupos”. Os grupos identificáveis são espaços em que são estabelecidas relações de afetos e afinidades através das quais as identidades individuais são produzidas por sua ligação aos saberes e a todo um conjunto de práticas locais. Através de etnointervenções nas culturas locais, as condutas individuais tornam-se inteligíveis em termos das práticas diárias de seus grupos. Sujeitos de governo são, agora, entendidos como “indivíduos com identidades” que os tornam fiéis a um conjunto particular de valores e compromissos comunitários (cf. Rose, 1999, p.135).
Trata-se de uma dissipação de técnicas de identidades que atravessam e instrumentalizam os grupos identificáveis. Não se trata da colonização de um espaço prévio de liberdade por práticas de governo. Na instituição desses grupos e comunidades, linhas de poder-saber-verdade são registradas e dispostas em novas técnicas, as quais utilizam e fomentam práticas de autoregulação na construção das identidades e de fidelidades coletivas: práticas que possibilitam “governar através da comunidade” (id., p.176). 
Em nome da comunidade, uma variedade de linhas de controle identitário são colocadas convenientemente na constituição de metas multiculturais. Os indivíduos são seduzidos pelas promessas de uma “educação voltada para os setores populares” que leve à “concretização de suas expectativas de vida”. Os efeitos das técnicas de regulação dessas práticas são corporificados em cada indivíduo de forma que abranjam suas famílias, os grupos e as comunidades. A existência coletiva é tornada inteligível e calculável por técnicas de governar através da comunidade. Nesse governo das comunidades, constata-se que “o trabalho pedagógico tem transbordado os limites da escola, extrapolando suas fronteiras, produzindo o duplo movimento de fazer penetrar a vida da comunidade na escola” e, “concomitantemente”, propiciando a produção de um “conhecimento” que “espirre para fora do espaço escolar” (Knijnik, 1998a, p.193).
Reformas curriculares são postas a funcionar envolvendo as comunidades. Ações etnomatemáticas são operacionalizadas visando ao “treinamento e apoio aos novos professores”, ao trabalho daqueles que operam na “elaboração de currículos” e de lições de matemática mais consistentes”. Aponta-se que estes fatores “têm apresentado resultados positivos para a implementação da reforma curricular em matemática na Califórnia”. Constatou-se que “os participantes” deste projeto “se tornaram auto-suficientes no trabalho conjunto com outros professores, alunos, administradores e comunidades” (Orey, 2000, p.6). 

Diferenças bem ordenadas

Os campos de etnointervenção são indexados a uma gama de tecnologias multiculturais que atuam no reconhecimento das diferenças, buscando inseri-las no currículo. Neste processo, concebe-se que “uma perspectiva etnomatemática fomenta o interesse, o entusiasmo e o relativismo do estudante, por sua vez, estimulando-o como estudante de matemática em geral”. Atualmente, os territórios de governo são reformulados em termos de preocupações multiculturais, dado que “todos os países estão experimentando movimentos de populações que supõem a chegada de pessoas de diferentes culturas” (Wenger, 1998, p.146). 
O controle das diferenças não se exerce por meio de práticas que pressupõem “a eliminação da capacidade de ação própria de cada indivíduo”. Entende-se que, “através da comunicação, o indivíduo e o outro podem originar ações desejáveis a ambos, inibindo ações não desejáveis para uma ou para ambas as partes”. Com efeito, “os mecanismos inibidores não podem transformar os mecanismos, próprios a cada indivíduo, de captar e de processar informações”. Esses “mecanismos, próprios a cada indivíduo, mantém a individualidade, a identidade de cada ser”, já que “nenhum é igual a outro na sua capacidade de captar informações de uma mesma realidade, e muito menos de processar essas informações”. Por isso, enfatiza-se que “essa diferença tem que ser respeitada”. Afinal, “todos somos diferentes” (D’Ambrósio, 2000, p.13-14). 
As práticas de reconhecimento das diferenças requerem, para seu exercício, o fomento e a ativação de sentimentos de “tolerância” e “solidariedade”. As noções de “solidariedade”, “justiça” e “tolerância” são atravessadas por linhas de poder-saber. Tornam-se técnicas de governo que se exercem em práticas operacionais de “diálogo” e “respeito” às minorias. Torna-se necessário que os indivíduo e grupos sejam constituídos como “minorias”, que suas características, capacidades, sentimentos e desejos sejam definidos. 
Ao investir no reconhecimento das minorias, o dispositivo etnomatemático garante que os indivíduos não sejam iguais. Ser “minoria étnica” é estar dentro de um conjunto de identificações individuais e coletivas e situado em relação toda uma série de “alter” identificações. Essas novas tecnologias de controle contemporâneas operam, simultaneamente, individualizando e coletivizando. Operam identificando os indivíduos com uma “identidade coletivizada” e, ao mesmo tempo, distinguindo-os de certos tipos de seres que eles não são (cf. Rose, 1999, p.46).
O dispositivo etnomatemático atravessa várias instâncias, reconhecendo a diferença e transformando-a em diversidade. Esse dispositivo não se operacionaliza homogeneizando no sentido de apagar a diversidade, como se houvesse uma só identidade, não funciona pela “homogeneização biológica ou cultural da espécie”, porém, dirige suas ações para uma “convivência harmoniosa dos diferentes, através de uma ética do respeito mútuo, solidariedade e cooperação” (D’Ambrósio, 2000, p.15-16).
	As técnicas de reconhecimento da diferença estão atadas a práticas de igualdade e valorização cultural. As capacidades e ações daqueles que “não têm suas necessidades intelectuais atendidas e sua cultura valorizada” são moldadas dentro de contextos técnicos específicos de intervenção cultural. Constitui-se, conseqüentemente, a necessidade de os indivíduos compreenderem de “modo mais aprofundado sua própria cultura”, que foi desvalorizada, e de examinar “as práticas presentes e passadas”, bem como as “diferentes tradições” que lhes foram legadas (Knijnik, 1998a, p.188-193).

Liberdade de escolha

	As práticas pedagógicas multiculturais, acionadas pelo dispositivo etnomatemático, são técnicas operacionais que conduzem os indivíduos a traduzirem seus sonhos passados, presentes e futuros de acordo com uma arte da escolha. Nessa arte da escolha, técnicas de poder são ajustadas a práticas de liberdade. Os indivíduos são capacitados a agirem, participarem e negociarem de forma que suas ações estejam atadas a um bem social. 
		O currículo, em uma perspectiva foucaultiana, como “corporificação do saber, está estreitamente vinculado ao poder” (Silva, 1996, p.169). Na busca de um currículo que proporcione liberdade e autonomia aos indivíduos e grupos, o dispositivo etnomatemático promove ações que visam conferir poder e cidadania, buscando criar parcerias com indivíduos, grupos e comunidades em nome da liberdade. Práticas são operacionalizadas capacitando e instrumentalizando a liberdade de escolha e de decisão dos indivíduos, extendendo-se aos grupos e às comunidades. O controle opera pelo acesso a certos tipos de práticas que produzem um sujeito ativo e participativo que identifica seus desejos e metas pessoais com os da sociedade como um todo.
As práticas etnomatemáticas, ao fornecerem instrumentos pelos quais a “liberdade de escolha” dos indivíduos e dos grupos será “conquistada”, inserem suas ações dentro de um campo de racionalidades e de tecnologias para a conduta da conduta. Delimitando caminhos que possibilitem administrar os problemas da exclusão e injustiça sociais, as ações etnomatemáticas movimentam técnicas de governo que não têm sua origem no Estado. No entanto, governar de um modo multicultural tem proporcionado a constituição de tecnologias que possibilitam, de forma eficaz e econômica, introduzir objetivos das autoridades políticas no interior das escolhas, necessidades e interesses pessoais dos indivíduos. 
As tecnologias de multiculturalismo produzem uma nova relação entre comunidade, identidade e subjetividade política. Essas tecnologias atam a regulação da subjetividade com novas racionalidades para o governo dos indivíduos em “termos de sua liberdade, autonomia e escolha”. Os indivíduos são providos com novas racionalidades para viverem suas vidas de acordo com o “regime da escolha”. Nesse regime seus destinos são remodelados como “atos de escolha” dentro de um ambiente que fornece uma pluralidade de possíveis opções (cf. Rose, 1999, p.93).
Governar através da liberdade requer propostas “que se mostrem relevantes” culturalmente para os indivíduos e para as suas comunidades. Essas propostas devem possibilitar aos indivíduos a capacidade de escolher “livremente”. As ações multiculturais de liberdade precisam, para seu funcionamento, articularam-se a tecnologias de responsabilização e decisão. Estas técnicas, por exemplo, possibilitam aos estudantes tornarem-se “igualmente responsáveis”, já que tomam decisões “junto com o professor”. No entanto, é necessário “dar poder” aos participantes para que possam tomar “decisões” e, então, “pensar em novos e transformados caminhos” (Vithal, 2000, p.10). 
A capacidade de decisão não se constitui em algo que resulta de uma ação “natural” individual ou coletiva. Essa capacidade requer que os indivíduos sejam matematicamente alfabetizados em práticas que buscam conferir-lhes poder. É dito que quando isso acontece, eles adquirem “um tipo de competência para agir no mundo estruturado pela matemática”. Este “tipo de competência” é expressa, por exemplo, quando estão “engajados em problemas da comunidade” e “aptos para compreender alguns dos princípios na tomada de decisões”, bem como para “desafiar decisões já realizadas” (Skovsmose, 1998, p.200).
A tecnologia da escolha combina-se a técnicas de decisão e responsabilização. O exercício dessas tecnologias pressupõe a existência de um sujeito “livre de desejos, necessidades, interesses e escolha”. Contudo, “sua sujeição é também uma condição de sua liberdade: para que possa agir livremente, o sujeito deve antes ser regulado, guiado e moldado para tornar-se alguém capaz de exercer responsavelmente essa liberdade em sistemas de dominação” (Dean, 1999, p.165).
As práticas de escolha são “tecnologias políticas dos indivíduos”. Ações democráticas estão diretamente relacionadas com o tipo de relação que os indivíduos estabelecem consigo e com os outros. Ser um sujeito democrático depende de atitudes de responsabilidade e de decisão individuais, mas com vistas a um bem social. Os indivíduos são conduzidos a reconhecerem-se a si mesmos como uma sociedade, “como uma parte de uma entidade social, de uma nação ou de um Estado” (cf. Foucault, 1988, p.146). 
O dispositivo etnomatemático captura as necessidades dos indivíduos e dos grupos, inserindo-as no terreno das escolhas. A tecnologia da escolha liga pretensões políticas com ações e decisões individuais. As escolhas democráticas dependem da promoção de práticas que instrumentalizem os indivíduos e os grupos de modo que saibam avaliar, optar e decidir. Os indivíduos são produzidos como sujeitos responsáveis por suas escolhas. São incitados a se identificarem como cidadãos aptos e decididos. São constituídos como sujeitos que possuem a capacidade de escolher (Cf. Veiga-neto, 2000, 1999).
Nessa arte de governo da liberdade, tecnologias operam no controle das ações individuais e coletivas por meio da condução de suas decisões e escolhas reguladas. É produzido um campo estratégico de ação no qual os indivíduos são instrumentalizados com habilidades específicas de escolher. Os espaços estratégicos das comunidades múltiplas e da diversidade cultural são (re)configurados por uma variedade de técnicas que fornecem os meios para administrar suas escolhas. Através dessas técnicas é possível intervir nos sonhos e desejos dos cidadãos, moldando e normalizando suas ações de um modo multicultural. É neste campo técnico da escolha que as aspirações, as decisões e as opções dos indivíduos são instrumentalizadas em prol de uma cidadania total.

Cidadania total

A arte da conduta cidadã dispõe e entrelaça uma variedade de linhas técnicas na produção de habilidades necessárias que capacitem os indivíduos a agirem como cidadãos ativos politicamente. As especificidades requeridas para a produção de um indivíduo politicamente capaz e ativo dependem da operacionalização de “tecnologias de cidadania”. Neste território fragmentado da exclusão a existência do marginalizado é capitalizada em nome de justiça social por meio das tecnologias de cidadania. As metas políticas de cidadania e empowerment são tecnologias práticas que prometem um certo tipo de liberdade e justiça social (cf. Cruikshank, 1999, p.1).
 Tecnologias etnocidadãs são exercidas entre os objetivos dos indivíduos em adquiri-las e a meta social para eliminar injustiças. As tecnologias de cidadania ligam os problemas das vidas privadas dos indivíduos e suas tentativas para melhorá-las a um bem que atinja e abarque toda a sociedade. Na “busca de uma sociedade justa e humana”, práticas multiculturais são acionadas na “espera de ligar o trabalho dos educadores da matemática crítica aos movimentos econômicos, políticos e sociais” (Frankenstein, 1998, p.1).
A arte da conduta cidadã (re)modela o problema da cidadania como um problema de exclusão cultural. Os modos de exclusão são confrontados com técnicas cidadãs de inclusão. Para tanto, propõe-se uma “educação plena” que concilie dois aspectos: “o individual – atingir a plenitude de sua criatividade –, e o social – integrar-se na humanidade como um todo”. Essa “integração na humanidade como um todo” é o que se chama de “cidadania planetária” (D’Ambrósio, 1996b, p.16).
Estes sujeitos abjetos – o marginalizado, o excluído, o não-cidadão – são (re)organizados espacialmente. O território da exclusão é (re)configurado de forma que tais sujeitos sejam reconhecidos e se reconheçam como se estivessem fora dos circuitos de cidadania. Ações etnomatemáticas produzem estratégias para agregar os excluídos como cidadãos totais de uma sociedade plural, buscando conferir-lhes poder para que possam agir por i mesmos de forma cidadã, identificando-se como cidadãos multiculturais plenos. 
Os territórios excluídos e marginalizados são atravessados por linhas de controle multicultural. Os espaços “marginalizados e excluídos” tornam-se campos técnicos de intervenções etnocidadãs. A “Etnomatemática encontra sua expressão mais relevante”, ao expor “seu engajamento social, quando trata questões culturais como elementos não-exóticos, quando se vincula aos interesses dos grupos sociais que, ao longo da história, têm sido marginalizados e excluídos” (Knijnik, 1998a, p.13).
Ações etnomatemáticas são dirigidas para aqueles “setores da sociedade brasileira que têm sido sistematicamente excluídos do conhecimento”. O “pensamento etnomatemático” é tido como importante por problematizar “o cientificismo, a aparente neutralidade da matemática acadêmica” e por trazer “à cena ‘outra’ matemática, geralmente não mencionada na escola, como produção cultural de grupos não-hegemônicos”. É neste sentido que “a perspectiva da etnomatemática” é considerada “particularmente exemplar”. Essa perspectiva, “no campo do currículo, contrapõe a exclusão de muitos e a cidadania de poucos”. No “concreto do trabalho escolar diário”, tal perspectiva “abranda” a destruição do conhecimento de um dado grupo social, “contribuindo para uma sociedade brasileira com mais justiça social” (id., 1997, p.6).
Ações democrático-cidadãs são operadas na proposição de práticas pedagógicas em que as “salas de aula podem ser consideradas um microcosmo da sociedade, nas quais os alunos representam os cidadãos democráticos e os professores, o governo”. Como “cidadãos responsáveis os alunos questionam a autoridade”. Os “professores sugerem que eles exerçam sua responsabilidade como alunos-cidadãos” (Renuka, 1999, p.29). 
O campo técnico da cultura é o território ideal no qual linhas de poder-saber moldam os indivíduos de acordo com um modo de produção multicultural. É através de técnicas democráticas da conduta que é produzido o cidadão multicultural capaz de aceitar responsabilidades. As práticas cidadãs-democráticas racionalizam e fazem funcionar tecnologias que produzem os indivíduos como cidadãos que não somente adquirem direitos e deveres sociais e políticos, mas também um conjunto de responsabilidades éticas para com suas comunidades. 

Matemática do povo para o poder do povo

Investir na diversidade através de uma educação que reconheça “o poder cultural” dos saberes matemáticos locais constitui-se em meta etnomatemática. Essa meta é apresentada visando o empowerment e a superação das desigualdades de raça, gênero e etnia. A constituição de uma matemática do povo para o poder do povo é focalizada sobre a necessidade de produzir uma aprendizagem que enfatize os saberes matemáticos locais “como um produto cultural com inegável poder”. A necessidade de “dar poder aos estudantes”, pela apreensão dos saberes matemáticos locais, articula-se a técnicas de “legitimação” de tais saberes. Essa legitimação depende de ações que objetivam “redistribuir poder” via a produção de um “currículo crítico” e de uma “educação matemática crítica”. 
Acredita-se “que os principais objetivos de toda a educação são os de estraçalhar os mitos de como a sociedade é estruturada”. Para que se possa “entender os efeitos e as interligações entre o racismo, o sexismo, o preconceito à idade, o heterossexismo, o capitalismo monopolista, o imperialismo e outras estruturas e atitudes institucionais totalitárias e alienadoras”, busca-se “desenvolver o comprometimento com a reconstrução dessas estruturas e atitudes”. Para que os indivíduos possam se “engajar a essa tarefa”, etnoações devem ser dirigidas ao desenvolvimento do “poder pessoal e coletivo” (Frankenstein, 1998, p.1).
As capacidades necessárias aos indivíduos para agir na sociedade e solucionar seus problemas, ao que tudo indica, serão produzidas pelo “poder” que lhes será conferido através da apreensão de uma “matemática contextualizada”. Concebe-se que, “na atualidade, no mundo multicultural e inter-comunicativo, matemática contextualizada é um produto cultural com um inegável poder para resolver situações problemáticas, com alta capacidade para identificação social”. Entende-se, também, que matemática “é uma parte de um pensamento e meio de conceber o mundo” (Oliveras, 1999, p.87).
	Técnicas de governo dos saberes locais misturam-se com práticas do poder de governar. A autonomia e a liberdade são representadas em termos da capacidade de ação que os indivíduos devem adquirir pelo poder que lhes será conferido via a apreensão dos saberes matemáticos culturais. Para tanto, propõe-se que os “educadores matemáticos” reconheçam que “já é tempo” de “melhorarem seu entendimento do papel que a cultura tem desempenhado na formação do desenvolvimento matemático”. É tempo, ainda, de os educadores “conferirem poder a seus estudantes com esse vital conhecimento” (D’Ambrósio, 2001, p.310). 
O dispositivo etnomatemático supõe o funcionamento de uma técnica de “redistribuir poderes”, articulada a práticas de “legitimar saberes”. A partir daí, um campo de possíveis ações é organizado, conduzindo os indivíduos a identificarem seus próprios interesses e suas necessidades nestas tecnologias. É neste campo tecnológico de controle que são acionadas técnicas de governo das relações de poder que moldam os saberes locais visando sua legitimação. Essas técnicas são dirigidas aos desejos e às vontades dos indivíduos, incitando-os através da possibilidade de libertarem-se dos fatores que causam sua opressão, ignorância e falta de participação social.
 	A falta de poder, ao que tudo indica, deve-se à falta do saber matemático que parece ser a causa principal da ignorância e da opressão dos grupos subordinados. Nestas práticas etnopedagógicas, os indivíduos começam a se dar conta de sua condição de explorados e de sua “mente tão fechada” que não lhes permitia “nenhuma capacidade de discussão”. Ao aprenderem “quase espontaneamente”, começam “a contar a questão de como, de onde a matemática entra”, porque é aí que “são explorados, eles sabem que é através dos números que eles estão passando fome hoje” (cf. Knijnik, 1996, p.17).
 	Ações etnomatemáticas atentam, ainda, para as “relações de poder que ocorrem dentro dos grupos culturais” (Skovsmose & Vithal, 1997, p.140). Dirigem-se ao reconhecimento das “relações de poder produzidas em cada grupo cultural, tais como as configuradas, por exemplo, por gênero, raça e pelas relações étnicas”. Os efeitos dessas ações são proliferados e multiplicados na busca de identificar, também, as “relações de poder” produzidas na constituição das “identidades sociais” (id, 1998b, p.4-5). 
Os saberes técnicos experts e os modos de expertise subjacentes aos campos de governo adquirem uma peculiar centralidade para a arte de governar as relações de poder. O funcionamento das tecnologias de multiculturalismo requer um domínio desses campos. Por isso, então, etnoações são empreendidas na busca de conhecê-los, compreendê-los e territorializá-los de um modo que o que ocorre no interior de tais campos – o confronto dos saberes nativos com os saberes técnicos, as formas de escolarização das crianças e dos jovens, as atividades das comunidades nos movimentos sociais, os processos produtivos e suas condições econômicas e financeiras, as práticas diárias das famílias, dentre outros fatores – corrobore e possibilite a eficiência dessas tecnologias.

A arte da invenção...

Neste ensaio, estive atenta ao processo de produção e ao funcionamento de práticas e tecnologias de governo. Na noção de governo está implícita a invenção de uma multiplicidade de práticas, a partir das quais os indivíduos são instrumentalizados em sua liberdade, bem como a produção de tecnologias para a conduta da conduta. A ênfase no processo produtivo possibilita mostrar que as coisas estão sujeitas à invenção. Talvez, se passarmos a “perguntar não pelo ‘ser’ de um currículo”, mas pelo processo de sua “invenção, de sua criação, de sua imposição”, dedicando-nos, “não a uma ontologia, mas a uma genealogia do currículo” (Silva, 2001, p.15), possamos inventar outras formas curriculares que, ainda, não foram inventadas.
As analíticas de governo são genealógicas, buscam “desenredar a natureza de espaços de problemas no presente, traçando as condições contingentes, múltiplas e heterogêneas, a partir das quais eles emergem”. Programas e tecnologias de governo constituem-se em montagens, as quais podem ter uma racionalidade. Não se trata, porém, de nenhuma origem coerente ou de uma essência singular (Rose, 1999, p.274-6). O currículo é um tipo muito particular de montagem, de tecnologia de governo. Pela operacionalização de práticas de governo dos saberes, dos poderes e da subjetividade, o dispositivo etnomatemático faz funcionar tecnologias que atravessam o campo curricular. 
Foucault (apud Gordon, 1980, p.257) sugeriu que o Sistema Legal Francês parece-se com as construções de Tinguely: “uma daquelas imensas peças de maquinaria, repletas de impossíveis engranagens e correias, que nada movimentam, e de burlescos sistemas de alavancas: todas essas coisas que não funcionam, mas que, ao final, servem para fazer a coisa funcionar”. Essas estranhas maquinarias, compostas de estranhos acoplamentos, relações de acaso, engrenagens e alavancas que não estão conectadas, mesmo não funcionando, de alguma forma, “produzem julgamentos, prisioneirros, sanções e muitos mais” (cf. Rose, 1999, p.276).
	As analíticas de governo, então, não buscam por unidades escondidas para além da diversidade de práticas e tecnologias. Trata-se, antes de mais nada, de mostrar a contingência e a historicidade das formas contemporâneas que vêm definindo os limites do entendimento que temos de nós mesmos, individual e coletivamente, bem como dos “programas e procedimentos montados para governarmos a nós mesmos”. Desta forma, talvez, possamos desestabilizar estes regimes, identificando “alguns pontos fracos e linhas de fratura no nosso presente, onde o pensamento pode inserir-se a ele mesmo para fazer a diferença” (Rose, 1999, p.277). 
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