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RESUMO

Este trabalho tem como objetivo refletir sobre a formação matemática de professores dos anos iniciais e estudantes do curso de Pedagogia da FaE/UEMG. O local de ação é o

prédio da FaE onde acontecem os ciclos de formação. A dinâmica de trabalho conta com os ciclos de formação: levantamento das demandas; análise das práticas no PIBID;

Matemática: problemas e dificuldades de aprendizagem; desenvolvimento do pensamento geométrico relacionado com a natureza; Matemática e cultura afro-brasileira: jogos

africanos; tratamento da informação; trabalho com livro didático; reflexão na elaboração da prática docente. Para participar no projeto convidamos professores das escolas do

PIBID/FaE/UEMG, estudantes bolsistas do PIBID e demais estudantes de Pedagogia da FaE. Como referenciais teóricos apoiamos em (CURI, 2005; NACARATO, MENGALI e

PASSOS, 2009; GINO, 2013) para discutir a fragilidade Matemática da formação inicial oferecida nos cursos que formam professores para os anos iniciais e em (FIORENTINI;

SOUZA JR.; MELO, 2007; NACARATO; VARANI; CARVALHO, 2007; NACARATO, MENGALI; PASSOS, 2009; ZEICHNER, 2007) para discutir as perspectivas de formação que

valorizam as percepções do professor sobre suas práticas e defendem ações colaborativas entre acadêmicos e professores das escolas. Os resultados parciais indicam as

contribuições do projeto para a formação dos participantes reveladas nos próprios encontros. A perspectiva interdisciplinar adotada nos ciclos de formação possibilita a todos

perceber a Matemática em diferentes contextos. A aproximação da universidade com a escola básica contribui para o desenvolvimento de uma formação articulada com as

demandas dos professores, indicando a perspectiva da colaboração como eixo para a pesquisa. Como bolsista PAEx e estudante do Curso de Pedagogia percebo que minha

participação nesse projeto proporcionou um efeito positivo para minha formação, despertou-me o desejo de querer ser um profissional melhor e trouxe-me novas perspectivas.
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