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RESUMO

O presente trabalho insere-se na linha de pesquisa Formação e Profissionalização 
Docente, do Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Educação 
da Universidade Federal de Goiás, e foi desenvolvido com o propósito de 
compreender a complexidade do processo ensino-aprendizagem de matemática na 
perspectiva inclusiva, concebida na diversidade. Para tanto, busca-se analisar as 
relações existentes entre inclusão, matemática e educação matemática, tendo como 
parâmetro o histórico da matemática e a sua escolarização a fim de desvelar os 
(des)caminhos, perspectivas, ações, conceitos e concepções. Tendo por objetivo o 
desenvolvimento de um estudo que contemple, de forma efetiva, a transformação da 
ação e do discurso na realidade vivenciada no processo ensino-aprendizagem de 
matemática no contexto da diversidade, empreende-se o desenvolvimento de uma 
pesquisa em uma escola da rede estadual de educação da capital goiana, com base 
empírica e estudos bibliográficos e documentais. A escola campo, referenciada pela 
Secretaria de Estado e Educação de Goiás – SEE, atende às exigências do estudo, 
por apresentar uma démarche demasiadamente complexa. Para a compreensão das 
múltiplas relações existentes entre a educação matemática e o processo de 
exclusão, busca-se na SEE analisar as políticas, programas e concepções, bem 
como sua estrutura, organização e funcionamento. Munidos de informações e 
sedentos pela investigação, adentra-se à escola campo para a realização de uma 
pesquisa-ação, dentro dos pressupostos da pesquisa-ação integral e sistêmica 
proposta por André Morin, delineada sob cinco princípios de análise – o contrato; a 
participação; a mudança; o discurso; e a ação – e organizada sob quatro processos 
– o planejamento; a observação silenciosa; o planejamento para a ação; e a ação 
planejada–, tomando como referência o ambiente interno e externo à sala de aula. 
Apresentam-se, de forma analítica, os resultados das ações desenvolvidas e conclui-
se que é possível conceber uma matemática transformadora que possa contribuir, 
efetivamente, no desenvolvimento sociocultural dos educandos. Mas uma 
matemática transformadora exige tanto do educador e escola quanto do sistema 
educacional uma postura inclusiva que contemple a todos, sem exceção e para 
refletir sobre uma proposta de matemática nessa perspectiva, é necessário 
compreender a inclusão em suas múltiplas dimensões: histórica, conceitual e 
conceptiva.
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