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Daí a torná-la meu objeto de estudos foi um passo, cujo 
caminhar me leva a admirar e a tentar compreender suas 
concepções e usos conceituais. O caminho me 
proporcionou adotá-la como orientação teórica principal 
de minhas atividades atuais, como pesquisadora e 
educadora independente, suscetível a ligações com 
propostas cujos propósitos se mostrem contributivos para 
a Educação de um modo geral e para o bem comum. 
Mais que isso, busquei Ubiratan D’Ambrosio como 
orientador de doutorado para investigar interfaces 
conceituais e concepções e estratégias de difusão e 
popularização desta teoria geral do conhecimento. 

De 2008, no mestrado em Educação, até 2016, no 
doutorado, dediquei-me à leitura de Ubiratan e à 
produção acadêmica etnomatematicamente 
fundamentada. Desde então, dei continuidade à intenção 
de disseminar conceitos e princípios etnomatemáticos, 
pensando em meios e recursos para cumprir essa 
finalidade e fazendo dos problemas e ameaças 
oportunidades para consolidar o Programa 
Etnomatemática. O Virtual Etnomatemática Brasil (VEm 
Brasil) e o e-Almanaque EtnoMatemaTicas Brasis, por 
exemplo, são frutos dessa intencionalidade. 

Se você tem ou conhece pesquisadores e educadores 
que tenham experiências a relatar, comunicações a fazer, 
com base em Etnomatemática, faça ou indique o contato 
comigo. Desde já, sugiro uma visita: à Biblioteca Digital 
EtnoMatemaTicas (BDEm), onde há referências para 
download ou compra, mas você pode enviar suas 
produções em Etnomatemática; à Red Internacional de 
Etnomatemática (RedINET), a sua maior rede mundial, 
bastando um cadastro para dela fazer parte 
gratuitamente; ao acervo dos Boletins RedINET-Brasil 
que aceitam miniartigos em edições bimestrais; à 
EtnoMatemaTicas Brasis em mídias sociais.

Se você está lendo esta mensagem porque tem 
curiosidade e interesse por Etnomatemática, ou mesmo 
simpatia, e deseja conhecer um pouco sobre o assunto, 
inscrever-se em "Introdução à Etnomatemática”, do qual 
sou coautora. É um curso gratuito, sempre disponível, 50 
horas, com certificação.

Sou Olenêva, coordenado a RedINET no  Brasil 
(RedINET-Brasil)  e na sua região Nordeste e  administro 
a comunidade virtual EtnoMatemaTicas Brasis e o canal 
VEm Brasil - EtnoMatemaTicas Brasis. Faço parte do 
Grupo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas em 
Etnomatemática (GIEPEm) da Universidade da 
Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira 
(Unilab). Moro em Salvador, Bahia, e no mundo virtual. 
Sempre atenta e disponível aos interessados por 
Etnomatemática, será um grande prazer o seu contato!

       etnomatematicas.brasis@gmail.com 
       oleneva.sanches@gmail.com
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Nesta conexão virtual, espaço democrático de 
difusão do conhecimento, busco aprofundar-me 
nas implicações do Programa Etnomatemática e 
na discussão sobre como ampliar e aplicar seu 
alcance em sala de aula, nos mais diversos 
níveis e modalidades de ensino.

Meu contato com o Programa Etnomatemática 
deu-se ainda na graduação, quando tive o 
privilégio de, através da educadora Silvana 
Bomtempo  conhecer um pouco mais sobre 
aspectos matemáticos presentes na cultura de 
agricultores da Zona da Mata de MG.  Fiz a 
Licenciatura em Matemática pelo IF Sudeste de 
MG - Campus Rio Pomba (2008 - 2012). 

Em 2016, já como docente efetivo do Instituto 
Federal do Amapá - Ifap, busquei um programa 
de mestrado onde pudesse avançar na 
perspectiva com a Etnomatemática. Naquele 
momento, minha busca estava alicerçada 
também no desejo de divulgar a cultura das 
comunidades quilombolas do estado e, assim, fui 
aprovado no PPGEA-UFRRJ e iniciei os 
trabalhos com o apoio do Prof. Dr. José Roberto 
Linhares de Mattos.

Em 2019, fui aprovado no programa de 
doutoramento em Educação Matemática da 
Universidade do Minho e avançamos no debate 
na perspectiva da Etnomatemática com 
comunidades remanescentes de  quilombolas no 
Amapá, neste processo, tive a oportunidade de 
receber a orientação dos pesquisadores Pedro 
Manuel Baptista Palhares e José Roberto 
Linhares de Mattos. 

Meu desejo é, através da Etnomatemática, dar 
foco e voz aos povos que durante séculos foram 
silenciados e negligenciados no Brasil.

Atualmente sou pesquisador do Transformative 
Learning Technologies Lab (TLTL) do Teacher 
College - Columbia University em Nova York. 
Faço parte do Grupo internacional de pesquisas 
Educação em Fronteira - EmF, do Grupo de 
Estudos e Pesquisas em Educação e Cultura - 
GEPEC - UFRRJ e do Grupo de Pesquisas em 
Ciência e Matemática do Vale do Jari.

E ai? Vamos falar sobre Cultura, 
Etnomatemática e Comunidades Remanescentes 
de Quilombos no Brasil?
          romaro.silva@ifap.edu
                   professor.romaro
                                                  +55 (96) 99120-3017
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Conexão Virtual EtnomaConexão Virtual Etnomatemáticatemática

Olá leitores do nosso 
boletim! Me chamo 
Romaro Antonio-Silva, 
sou mineiro mas há 8 
anos resido em Macapá 
- AP, no extremo norte 
do Brasil. 
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Este número busca fortalecer o 
Conexão Virtual Etnomatemática, 
um projeto da RedINET-Brasil que 
objetiva conectar pesquisadores de 
diversas áreas e instituições do país 
que atuam com a Etnomatemática, na 
expectativa de ampliar, nacional e 
internacionalmente, a comunicação, 
interação e intercâmbio entre 
pesquisadores, divulgando nossas 
pesquisas, contatos e redes sociais. 

No volume 1, a coordenação 
RedINET-Brasil convidou a Profa. Dra. 
Sandra Mattos, do Rio de Janeiro, com 
atuação nacional e internacional, tendo 
em vista a dimensão afetiva da 
Etnomatemática. 

Neste volume, da RedINET-Brasil, a 
Profa. Dra. Olenêva Sousa, da Bahia, 
coordenadora nacional e regional 
Nordeste, traz um pouco de seu 
envolvimento com pesquisas e ações 
referentes ao Programa 
Etnomatemática no país, e o 
coordenador regional Norte, o 
doutorando Romaro Silva,  do Amapá, 
relata sua preocupação com as 
implicações pedagógicas do Programa 
Etnomatemática. Ademais, reforçamos 
os critérios para a submissão de 
biografias ao projeto Conexão virtu@l, 
a serem divulgadas nos próximos 
números deste Boletim. 

Outros informes do interesse de 
etnomatemáticos e afins 
complementam esta edição.

Boa leitura!
Coordenação  RedINET-Brasil

Olenêva Sanches SousaOlenêva Sanches Sousa
Aproximei-me da 

Etnomatemática quando 
me socorreu na Educação 
de Jovens e Adultos, nos 
anos 90. Apaixonei-me por 
ela quando a reconheci 
como Programa, 10 anos 
depois, e vi que poderia 
nela me basear para 
planejamento de diversos 
projetos de trabalho.

Último encontro: 08/10/2022
Informe-se e participe: bit.ly/cedee2

Inscrições e submissões abertas.
Informe-se:

xvi.ciaem-iacme.org/
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