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RESUMO

A pesquisa em etnomatemática procura mostrar as diferentes maneiras que a matemática é desenvolvida em cada grupo social, cultural ou profissional. Esta leva em

consideração o contexto histórico – cultural do determinado grupo. A ideia é mostrar que a matemática não é apenas aquela padronizada e institucionalizada que se ensina nas

escolas. Rosa e Orey (2001) falam da etnomatemática como ação pedagógica que consiste em abordar as concepções, tradições e práticas matemáticas do grupo, com o intuito

de levar esse conhecimento prático para à sala de aula, mostrando uma aplicação prática da matemática. De acordo com os estudos de Gerdes (2001), a matemática pode ser

usada como uma ferramenta transformadora quando relacionada à identidade cultural de um determinado grupo, sendo capaz de despertar interesse e vontade de aprender.

Quando a matemática é vista como um meio que pode ser usado para melhorar o ambiente em que vivemos, ela se torna peça essencial para o desenvolvimento da qualidade de

vida do homem. Diante disso, a presente pesquisa tem como principal objetivo: investigar a matemática praticada por um grupo de motoristas, para relacionar a distância e o

tempo gasto em uma determinada viagem; identificar padrões da matemática escolar relacionada ao cotidiano desse determinado grupo, observar se esse grupo têm domínio da

matemática formal e com base nos resultados obtidos, criar estratégias de ensino-aprendizagem que possam ser aplicadas em sala de aula de forma a tornar o ensino desse

conteúdo mais significativo. Essa pesquisa se fundamenta em estudos desenvolvidos por Ubiratam D’ Ambrosio (1986, 1999 e 2001); Rosa e Daniel  (2006); Gerdes (2001). A

Metodologia empregada na pesquisa possui caráter qualitativo e a investigação característica fenomenológico-hermenêutica, que segundo Fiorentini e Lorenzato (2009), parte do

pressuposto que a solução dos problemas educacionais está na busca pela compreensão dos significados atribuídos pelos sujeitos envolvidos.
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