
              

RedINET-se!RedINET-se!

No Cruzeiro de 2022, além da exibição de Festivais 
Matemáticos ocorridos em diversos países e das 
atividades ao vivo com os viajantes, a tripulação 
caprichou nas homenagens a Ubiratan: mostra de 
fotos, citações, resenhas e entrevistas sobre ele 
com seus amigos, representantes da Argentina, 
dos EUA, da Guatemala, do Uruguai, da Venezuela 
e do Brasil. Confira a participação da coordenadora 
da RedINET-Brasil e a fala do seu filho, Alexandre, 
nos destaques abaixo. Veja tudo no canal! 

 
https://youtu.be/WgMZp6F1q0g                                   youtu.be/ThdkfFWeWos

     

Este número busca evidenciar a 
difusão da EtnomatemáticaEtnomatemática e do 
pensamento d’ambrosianopensamento d’ambrosiano em todo o 
mundo, a partir da reunião e 
divulgação de eventos e propostas 
referentes a este 2º semestre de 2022. 
No âmbito nacional, inaugura o  
Conexão Virtual EtnomatemáticaConexão Virtual Etnomatemática, e 
reforça o convite à participação, na 
expectativa de que este projeto nos 
aproxime mais, como pesquisadores 
que atuamos no Brasil na perspectiva 
do Programa Etnomatemática.

Neste volume, Ana Priscila 
Rebouças apresenta sua biografia, 
inspirando a adesão de outros 
etnomatemáticos. Ademais, informes 
sobre a ICEm7, o II CEDEE e o 
acesso à memória do Cruzeiro 
Matemático 2022.

Boa leitura!
Coordenação  RedINET-Brasil

2ª chamada para 2ª chamada para 
Conexão Virtual EtnomatemáticaConexão Virtual Etnomatemática

Olá, RedINET-Brasil!
Reiteramos a chamada 001/2022 para submissão de 

biografias a serem divulgadas no Boletim RedINET-
Brasil, como parte do projeto Conexão virtu@l dos Conexão virtu@l dos 
pesquisadores em Etnomatemática no Brasilpesquisadores em Etnomatemática no Brasil.

ObjetivoObjetivo: criar conexões e uma grande network de 
pesquisadores das mais diversas áreas e instituições 
do país e que atuam com a Etnomatemática no Brasil.  
ExpectativaExpectativa: maior comunicação/interação/intercâmbio 
entre pesquisadores do Brasil e do mundo com a 
divulgação das pesquisas, contatos e redes sociais.
Quem pode submeter?Quem pode submeter? Pesquisadores brasileiros ou 
residentes no país há mais de 3 anos, com titulação 
mínima de especialista ou mestrando, que atue ou 
tenha atuado com Etnomatemática nos últimos 5 anos. 
Interessou-se e quer submeter? Interessou-se e quer submeter? 
1. Prepare um arquivo com seu nome, breve biografia, 
titulação, instituição (quando houver) e as principais 
pesquisas autorais ou coautorias, em Etnomatemática, 
desenvolvidas na última década, com link  de acesso a 
resultados, se possível. O arquivo deve estar 
em .doc, .docx ou .odt e ter 35 linhas no máximo de 
texto justificado com espaçamento 1,15. Ao final da 
biografia, deixe contatos para divulgação com a 
comunidade científica, como ‘username’ de Twitter, 
Facebook, Instagram, Linkedin. 
2. Coloque o arquivo (1) finalizado em PDF.
3. Escolha uma boa foto de perfil 
4. Envie os três - o artigo em .doc, .docx ou .odt, o seu 
PDF e a foto de perfil escolhida - para o e-mail 
etnomatematicas.brasis@gmail.com.
Quando será divulgada a biografia?Quando será divulgada a biografia? Nos próximos 
boletins, respeitando a ordem de chegada, e a 
distribuição pelas cinco regiões do país para que haja 
uma proporcionalidade nas divulgações.

Inauguramos o Conexão Virtu@l Etnomatemática Conexão Virtu@l Etnomatemática 
com a biografia de Ana Priscila Rebouças, que passeia 
entre os estados do Maranhão e Paraíba da região 
Nordeste e nos serve de exemplo e inspiração.

Esperamos sua colaboração e participação,
Equipe Editorial Boletim RedINET-Brasil
Coordenação RedINET-Brasil
Comunidade EtnoMatemaTicas Brasis
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33º Boletim RedINET-Brasil33º Boletim RedINET-Brasil

Nesta conexão virtual busco aprofundar-me nas 
implicações pedagógicas do Programa 
Etnomatemática e na discussão sobre como ampliar 
seu alcance em sala de aula.

Em 2011, quando professora de Matemática dos 
anos finais do Ensino Fundamental e licencianda 
em Ciências – Matemática fui confrontada por 
desafios de ensino e aprendizagem que 
extrapolavam o âmbito da sala de aula. A busca por 
pressupostos teóricos e metodológicos que 
possibilitassem uma prática pedagógica alinhada às 
necessidades observadas em meu espaço de 
atuação me conduziram à Etnomatemática.

Desde então, passei a refletir sobre minha 
identidade profissional e ressignifiquei minhas 
ações pedagógicas e de vida. Concluí a licenciatura 
em Ciências – Matemática e fiz uma especialização 
em Ensino de Matemática. Hoje sou mestra em 
Educação pela Universidade Estadual do Maranhão 
e doutoranda em Ensino pela Rede Nordeste de 
Ensino (RENOEN), polo da Universidade Estadual 
da Paraíba. 

Nesta trajetória educacional tenho buscado me 
aproximar dos debates em Etnomatemática por 
meio da pesquisa na Pós-graduação, participação 
em grupos de estudo e em eventos, e também pelo 
diálogo com membros de diferentes grupos sociais 
e atenção especial aos seus modos de ser, saber e 
conviver. 

Como mãe, sou atravessada pelos desafios da 
docência e da pesquisa. Como pesquisadora 
reconheço o desafio e a importância de entrelaçar 
cognição e emoção. Que possamos partilhar 
experiências e formar redes colaborativas de 
trabalho em defesa de uma educação pautada na 
ética, colaboração e solidariedade, como bem nos 
ensinou Ubiratan D’Ambrosio. 

7ª Conferência 7ª Conferência 
Internacional de EtnomatemáticaInternacional de Etnomatemática

A ICEm-7 será realizada virtualmente 
de 7 a 10 de dezembro de 2022. Pela 
primeira vez, a ICEm-7 será sediada 
conjuntamente por instituições 
acadêmicas nas Filipinas, Indonésia, 
Nepal e Papua Nova Guiné. Esses 
países pertencem a uma região 
culturalmente diversificada, onde há 
uma bolsa florescente em 
etnomatemática. O tema é 
Etnomatemática: Abraçando Diversos Etnomatemática: Abraçando Diversos 
Sistemas de Conhecimento para a Sistemas de Conhecimento para a 
Justiça Social e a PazJustiça Social e a Paz. A data limite 
para a submissão de trabalhos é 30 de 
agosto de 2022. Prazo de Inscrição: 31 
de outubro a 5 de dezembro de 2022.

Acesse: https://icem7.org/
Milton Rosa
Presidente do International Study Group on 
Ethnomathematics

Ana Priscila Sampaio RebouçasAna Priscila Sampaio Rebouças

Conexão Virtual Conexão Virtual 
EtnomaEtnomatemáticatemática

Olá! Me chamo Ana 
Priscila. Moro em Barra do 
Corda, no Maranhão. Dentre 
as diferentes funções sociais 
que assumo, destaco que 
sou mãe e pesquisadora.

re.anapriscila@gmail.com reanasam

Deleite-se, emocione-se 
com os maravilhosos momentos  
desta viagem inesquecível com 

Ubiratan D’AmbrosioUbiratan D’Ambrosio.
Acesse playlist Cruzeiro 2022 

Canal 
CYFEMAT

II CEDEEII CEDEE
gratuito
online

40 horas 
certificado...

E muito mais!

Informações e  inscrições: bit.ly/cedee2
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