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Vamos contribuir?Vamos contribuir?
Você tem uma informação marcante 

sobre Etnomatemática e gostaria de inserir no 
Calêndricas EtnoMatemaTicasCalêndricas EtnoMatemaTicas? 

Envie uma mensagem a 
etnomatematicas.brasis@gmail.com, 

assunto “Calendário”, informando data ou 
período, nome ou título do evento e, se desejar, 

uma breve descrição com até duas linhas.

     
E-Almanaque EtnoMatemaTicas Brasis: 

reflexões sobre resultados e perspectivas com 
base nos lançamentos itinerantes nas regiões 
geográficas brasileiras.

Neste número, destacamos ações que 
aconteceram nas diversas regiões do país, com 
foco nos resultados dos lançamentos itinerantes 
do e-Almanaque EtnoMatemaTicas Brasis. Neste 
sentido, alguns autores refletem e relatam sobre 
a importância desses lançamentos e sua possível 
contribuição para novas perspectivas para a 
Etnomatemática. 

Neste volume, Jeferson Santos relata sua 
história com a Etnomatemática e a Comunidade 
Quilombola, em Tocantins, e José Roberto 
Linhares, Sandra Mattos e Romaro Silva, que 
lançaram o e-Almanaque pelo Educação em 
Fronteiras (EmF), também organizaram 2 
volumes da “Coleção Povos Tradicionais” e 
aproveitam o espaço para divulgá-los.

A RedINET-Brasil comemora a chegada de 
Romaro Silva para a coordenação da região 
Norte, em substituição a Adriano Fonseca, que 
vem trabalhando desde 2016.

Boa leitura!
Red Internacional de Etnomatemática
(Coordenação Brasil)
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organizam Coleção Povos Tradicionaisorganizam Coleção Povos Tradicionais
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Os pesquisadores José Linhares, Sandra Mattos 

e Romaro Antonio Silva organizaram os volumes 1 
e 2 da “Coleção Povos Tradicionais”, intitulados, 
respectivamente, “Interfaces Educativas e 
Cotidianas: Africanidades” e “Interfaces Educativas 
e Cotidianas: Povos Indígenas”, pela Editora do 
Instituto Federal do Amapá (Edifap).

Esses livros possuem um Conselho Editorial 
Científico composto pelos pesquisadores(as) 
doutores(as) Ademir Caldeira, da Universidade 
Federal de São Carlos;  Aldrin Cunha, da 
Universidade Federal da Grande Dourados; Ana 
Kaleff, da Universidade Federal Fluminense;  
Antônia Silva, da Universidade Federal do 
Amazonas; Lenira Silva, do Instituto Federal de 
Sergipe; Marlon Passos, da Universidade da 
Integração Internacional da Lusofonia Afro-
Brasileira; Alexandre Pais, da Manchester 
Metropolitan University – UK; Mônica Mesquita, da 
Universidade Nova de Lisboa – PT; Natividad 
Adamuz, da Universidad de Córdoba – ES; Oleneva 
Sousa, da Red Internacional de Etnomatemática no 
Brasil; Taciana Coutinho, da Universidade Federal 
do Amazonas e Ubiratan D’Ambrosio, da 
Universidade de São Paulo.

O volume 1 tem prefácio escrito pela professora 
Célia Costa do Ifap, que trabalha com comunidades 
quilombolas no Amapá, e apresentação do 
professor Dejildo Brito, também professor do Ifap. 
Já o posfácio foi escrito pela pesquisadora Sandra 
Mattos e o texto da quarta capa foi escrito pelo 
professor quilombola da Comunidade do Curiaú, 
Fabrício Santos.

Já o volume 2, tem prefácio de Almir Narayamoga 
Surui, Líder do povo Paiter Surui e apresentação da 
professora Lucilene de Sousa Melo do Ifap, 
Campus Laranjal do Jari. O posfácio é da 
pesquisadora Sandra Mattos e o texto da quarta 
capa foi escrito pela pesquisadora Mônica 
Mesquita, da Universidade Nova de Lisboa.

Os capítulos foram escritos pelos(as) 
pesquisadores(as) Sandra Mattos, Kleber Silva, 
Cristiane Coppe, Daniela Lima, Kalyna Faria, Lúcio 
Neves, Raquel Araújo, Bruno Costa, Piedade 
Videira, Agenor Pacheco, Ariane Guimarães, 
Vanderlei Rodrigues, Romaro Silva, Domingos Dias, 
Cecília Costa, Pedro Palhares, José Linhares, 
Daniel Madureira, Wanderley Silva, Nair Lima, 
Rodrigo Ribeiro, Aparecida Oliveira, Mário Silva, 
Eulina Nascimento, Naldo Santos, Eliane Vasquez, 
Elisângela Melo, Gerson Bacury, Alfredo Brazão, 
João Severino, Adailton Silva, Iran Silva, Ana 
Gomes, Sávio Bicho, Risonete Costa e Seki Wajãpi.

Os livros podem ser baixados gratuitamente a 
partir do site da Edifap: ifap.edu.br/index.php/edifap

Minha história com a EtnomatemáticaMinha história com a Etnomatemática
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Quando aceitei este convite, veio em 
mente o primeiro desafio para participar 
deste evento: acesso à internet. 
Conversando com minha orientadora, Profa. 
Dra. Alcione Marques Fernandes, ela 
disponibilizou a sua residência para 
podermos participar juntos, pois na 
Comunidade Quilombola Lagoa da Pedra o 
acesso à internet é muito limitado tornando 
desafiador participar de qualquer evento 
remotamente. 

Em meio a tanta coisa, gostaria de 
agradecer a todos professores pela 
oportunidade de estar nesse encontro 
proporcionando tanta coisa maravilhosa 
sobre a Etnomatemática, em especial à 
Profa. Alcione a qual tenho apreço como 
professora e maravilhosa pessoa que é.

Diante da contextualização, abordo como a 
Etnomatemática se especula na minha vida, 
ao estar diante de tantos conhecedores, as 
abordagens sobre o assunto  trouxeram-me 
um novo pensar sobre as ações dentro da 
própria comunidade, e  ainda mais em meu 
trabalho ao participar desse lançamento 
itinerante do e-Almanaque EtnoMatemaTicas 
Brasis.

A minha participação no VEm Brasil trouxe 
uma possibilidade diferente, demostrando a 
perspectiva de um trabalho como 
sujeito/pesquisador na Etnomatemática e na 
Etnomodelagem.  Ressalto as duas áreas da 
Educação Matemática, que reconhecem e 
por isso perpetuam as práticas rotineiras 
realizadas na Comunidade Quilombola Lagoa 
da Pedra onde habito e desenvolvo meu 
Trabalho de Conclusão de Curso juntamente 
com a Profa. Alcione. 

O VEm Brasil foi uma oportunidade bem 
significativa, no despertar da importância de 
poder narrar e reescrever minha própria 
história, com conceitos matemáticos e no 
desenvolvimento da Etnomatemática trazida 
pelos griôs da comunidade e transmitida 
oralmente para os mais jovens. 
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Calêndricas EtnoMatemaTicas: 
sistema diferenciado de 

calendarização das informações; 
busca caracterizar, dinâmica e 
criativamente, tempos/espaços 

diversos da Etnomatemática.

Etnomatemática?!Etnomatemática?!

VEm Brasil 2020
110 vídeos
Comunicações de 
pesquisa e experiências e 
informes do evento.

Vem Humanistas
22 vídeos
Apresentações e debates e 
informes do evento.

E-Almanaque 
EtnoMatemaTicas Brasis
(em andamento)
Lançamentos e informes 
relativos à obra

Ciclo de Estudos e Debates 
em Etnomatemática e 
Etnomodelagem
05 vídeos
Apresentações do evento.
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