
 

 

 

 

 
 

 

 

  

Você já publicou algo sobre Você já publicou algo sobre 
Etnomatemática? Etnomatemática? 

Então, você está convidado a enviar sua 
contribuição para a Biblioteca Digital Biblioteca Digital 
EtnoMatemaTicas (BDEm)EtnoMatemaTicas (BDEm). 

Se você está procurando um referencial, fique à 
vontade para ler e procurar o que deseja em 
nossa base de dados que estará sempre sendo 
renovada.

Nós, 
autores e autoras do 

e-Almanaque e-Almanaque 
EtnoMatemaTicasEtnoMatemaTicas 

Brasis 
convidamos você 

para estar conosco no
Lançamento GeralLançamento Geral

06/02/2021
10h00 (GMT -3)

no canal 

Até lá!

Você é nosso convidado!Você é nosso convidado!

Nosso primeiro contato com Nosso primeiro contato com 
EtnomatemáticaEtnomatemática

Antonio Lucas Alves de SousaAntonio Lucas Alves de Sousa
Luciano de Santana RodriguesLuciano de Santana Rodrigues

Tivemos nosso primeiro contato com a 
Etnomatemática na disciplina de Sociologia da 
Educação ministrada pelo professor Antonio 
Francisco Ramos, na qual buscamos jogos da 
infância de nossos pais que poderiam ser 
usados no ensino de Matemática, foi uma 
pesquisa bem superficial devido à carga horária 
da disciplina. O Luciano seguiu pesquisando 
sobre o Programa Etnomatemática, enquanto 
Antonio Lucas só teve um outro contato na 
disciplina de Didática ministrada pela 
professora Cleire Amaral.

Já no segundo contato, nós e nossos 
colegas, Antonio Luis, Michel Santos e Lucas 
Gabriel, tivemos um aprofundamento na 
Etnomatemática devido ao auxílio do Luciano e 
Lucas Gabriel, que nos proporcionaram 
escrever um pequeno texto sobre os tipos de 
cercas e sua matemática, tal texto faz parte do 
e-Almanaque EtnoMatemaTicas Brasis que 
será lançado oficialmente no dia 06 de fevereiro 
de 2021.

Ultimamente fizemos parte da equipe de 
autores que contribuíram para o encontro de 
autores, realizado no último dia 30, e estamos 
participando dos ciclos de estudos em 
Etnomatemática e Etnomodelagem do IFPI, 
Campus Angical do Piauí. Desde já, 
convidamos vocês leitores a se inscreverem 
nos próximos ciclos e a participem do 
lançamento geral do e-Almanaque 
EtnoMatemaTicas Brasis no canal do VEm 
Brasil no YouTube.

        24º Boletim Red24º Boletim RedINETINET-Brasil-Brasil
                                                                                        volume 2/3volume 2/3
Um dos propósitos da coordenação Brasil da 

RedINET é intensificar o estudo e a pesquisa 
em Etnomatemática nas cinco regiões do país. 
A partir de 2019, a comunidade 
EtnoMatemaTicas Brasis e o IFPI, campus 
Angical, foram gradativamente estabelecendo 
parcerias, que vêm contribuindo para a 
consolidação do Programa Etnomatemática e 
de laços interpessoais e interinstitucionais, na 
Região Nordeste e muito além. 

Este número do Boletim RedINET-Brasil 
busca evidenciar esses laços, focando, em 
especial, as duas ações parceiras em 
andamento: e-Almanaque EtnoMatemaTicas 
Brasis e o Ciclo de Estudos e Debate em 
Etnomatemática e Etnomodelagem. 

Participantes dessas ações expressam suas 
experiências e/ou expectativas. Neste volume, 
as matérias são assinadas Antonio Lucas Alves 
de Sousa e Luciano de Santana Rodrigues, 
licenciandos em Matemática do IFPI-Angical, e 
pela palestrante do 3º do Ciclo, Ana Priscila 
Sampaio Rebouças. Informações sobre o e-
Almanaque complementam.

Esperamos que este material inspire atores 
da Etnomatemática à firmação de parcerias, no 
Nordeste e demais regiões brasileiras.

Excelente leitura!
Coordenação RedINET-Brasil.

Ciclo de Estudos do GEPEIP: Ciclo de Estudos do GEPEIP: 
aproximações etnomatemáticas aproximações etnomatemáticas 

entre comunidades vizinhasentre comunidades vizinhas
Ana Priscila Sampaio RebouçasAna Priscila Sampaio Rebouças

O 1º Ciclo de Estudos em Etnomatemática e 
Etnomodelagem promovido pelo Grupo de 
Estudos e Pesquisa em Educação, Inclusão e 
Políticas Públicas – GEPEIP do Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí 
(IFPI), Campus Angical do Piauí, em parceria com 
a EtnoMatemaTicas Brasis e Red Internacional de 
Etnomatemática está em pleno vapor promovendo 
diálogos efervescentes, acolhedores e 
inspiradores entre os participantes.

Como estudante de mestrado em fase de 
defesa da dissertação, convidada a compartilhar 
os desafios e resultados de uma pesquisa sobre 
Etnomatemática e formação de professores, e que 
tem como local de fala o Maranhão, estado vizinho 
ao proponente, espero poder incentivar os 
licenciandos participantes, jovens pesquisadores, 
a permanecerem em movimento crítico e criativo, 
em seus espaços de atuação, a partir da 
Etnomatemática, concorrendo para uma educação 
que reconheça e valorize os anseios dos 
estudantes, em distintos contextos de inserção e 
modalidades educativas. 

Ademais, acredito que o GEPEIP, juntamente 
com a comunidade EtnoMatemaTicas Brasis que 
tem desvelado a beleza etnomatemática presente 
em todo o país e proporcionado encontros e 
parcerias, inspirará outros grupos e comunidades 
a somarem esforços para fortalecer o ensino, a 
pesquisa e a extensão por meio de práticas 
transdisciplinares e transculturais. Que este ciclo 
de estudos seja um marco para o estabelecimento 
de práticas colaborativas fundamentadas no 
Programa Etnomatemática entre Piauí e 
Maranhão que reverberem na melhoria da 
educação básica e superior.

Red Internacional de Etnomatemática –Red Internacional de Etnomatemática – coordenação Brasil coordenação Brasil
fev-mar 2021 – ano 5 – nº 24 – v. 2fev-mar 2021 – ano 5 – nº 24 – v. 2

O Encontro de Autores, para autores e 
convidados, ocorreu dia 30/01/2021. Foi 
um evento de comunicação, com tradução 
simultânea para o inglês e espanhol, de 
informações sobre a obra, Lançamento 
Geral e Lançamentos Itinerantes, e breves 
falas dos participantes. Especialmente, foi 
um momento festivo e afetivo.

Os autores presentes - da África, Ásia, 
Europa, América do Norte e América Latina, 
destacando-se os brasileiros dos Estados do  
Amapá, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, 
Minas Gerais, Pernambuco, Piauí, Rio de 
Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do 
Sul, São Paulo, Tocantins e Distrito Federal – 
criaram o cenário da diversidade.  

Agora é Agora é 
a sua vez!a sua vez!

Saiba tudo o que rolou no

Encontro de AutoresEncontro de Autores

https://www.facebook.com/etnomatematicasbrasis
http://www.etnomatematica.org/home/
https://sites.google.com/view/etnomatematicas/p%C3%A1gina-inicial
https://youtu.be/s4fY7A6922o
https://drive.google.com/file/d/1GLIFfk10mY_dyP7lYsSPlMXf14-rpU2l/view?usp=sharing
https://youtu.be/s4fY7A6922o
https://www.youtube.com/VEmBrasilEtnoMatemaTicasBrasis
https://www.youtube.com/VEmBrasilEtnoMatemaTicasBrasis

