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O Projeto de Estímulo à Docência, do Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 
(PIBID) da Universidade Federal de Ouro Preto 
(UFOP), doravante denominado PED, atua desde 
2009, inicialmente em quatro escolas públicas dos 
municípios de Ouro Preto e Mariana. Sua principal 
ação constitui-se em valorizar a formação inicial de 
professores em dez cursos de licenciatura oferecidos 
pela UFOP, incentivando os alunos de Licenciatura 
à docência de modo a articular o contato entre 
futuros professores e o ambiente escolar da rede 
pública de ensino.

Atualmente o PED/Matemática conta com onze 
bolsistas atuando em três escolas estaduais de 
Ouro Preto (MG). Além de procurar conhecer a 
prática docente dos professores que lecionam nes-
sas escolas, o grupo se empenha em contribuir 
para a melhoria na qualidade do ensino das escolas 
parceiras.

O PED/Matemática desenvolve ações de acordo 
com as necessidades de cada escola, dentre elas 
podemos destacar as Olimpíadas de Matemática; 
oficinas que permitem introduzir e desenvolver 
conteúdos de maneira inovadora; participação 
nas aulas, acompanhando os alunos durante as 
atividades; monitorias que ajudam os estudantes 
da escola a superar as dificuldades encontradas nos 
conteúdos estudados; feira de Matemática onde os 
alunos podem apresentar para a comunidade es-
colar seus trabalhos desenvolvidos durante e fora 
das aulas de Matemática; entre outras atividades.

Nesse relato, apresentamos uma experiência 
distinta das anteriormente citadas: o acompan-
hamento de um projeto desenvolvido por um dos 

professores da escola parceira. Esse professor, 
mestrando do Programa de Educação Matemática 
da UFOP, convidou o PED/ Matemática a auxiliá-
lo no desenvolvimento de um projeto extraclasse 
com estudantes do 7º ano do Ensino Fundamental, 
cujo foco era a Arte da Cantaria e sua inserção 
na cultura ouropretana e a Matemática presente 
nesse ofício e nas práticas sociais relacionadas.

Segundo o professor, “ o objetivo geral desse trabal-
ho é investigar o potencial do ‘Projeto Matemática 
na Cantaria’ para a aprendizagem matemática 
dos alunos, em uma perspectiva de valorização 
da cultura e história ouropretana”. Ele destaca 
ainda que esse tipo de proposta pretende mudar 
o isolamento e a fragmentação dos conteúdos, 
ressaltando que o conhecimento disciplinar por 
si só não favorece a compreensão de forma global 
e abrangente de situações da realidade vividas 
pelos alunos.

Durante o 1º semestre do ano de 2012, combinamos 
com o professor que iríamos auxiliar e orientar os 
alunos durante as atividades desenvolvidas nos 
encontros, de modo a contribuir na busca pela 
aprendizagem através da mediação de conheci-
mentos.

Em um livro de ata, registramos cada atividade 
desenvolvida no PIBID/PED, de modo a facilitar 
na construção de relatórios feitos em cada semes-
tre para o coordenador de nossa área e para o 
coordenador institucional. Ao longo desse acom-
panhamento produzimos relatórios dos encontros, 
onde foram destacados os prosseguimentos das 
atividades realizadas que vieram a se constituir 
em fonte de elaboração desse relato.
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Os encontros eram realizados na parte da manhã, 
nas quintas feiras e tinham duração de três horas. 
No primeiro encontro, cada aluno recebeu um cad-
erno no qual registraria as atividades realizadas 
durante o projeto. A capa do caderno foi confec-
cionada coletivamente e cada aluno escolheu uma 
das fotos tiradas por ele em uma das visitas ao 
entorno da escola para decorá-la.

Inicialmente, foi pedido aos alunos que escreves-
sem um texto que contasse um pouco de sua 
história. Durante os encontros os alunos se or-
ganizavam sentando em fileiras, gostavam de 
trabalhar em equipe, ou seja, em muitos encontros 
percebemos que diante da proposta do professor os 
alunos discutiam cada assunto abordado entre si, 
ajudando uns aos outros. A dinâmica dos encon-
tros era feita através de reflexões e/ou problemas 
onde o professor instigava o aluno a desenvolver 
em situações entorno de seu conhecimento prévio.

Em umas das atividades o professor distribuiu um 
mapa contendo o nome de algumas ruas e edifi-
cações do bairro e pediu aos alunos que através de 
um passeio nos arredores da escola observassem 
obras de cantaria, obras históricas e localizassem 
as mesmas no mapa elaborando uma legenda 
onde deveria ser explicado qual era a obra e tipo 
de material que era composta. No decorrer desta 
primeira etapa, auxiliamos os alunos a localizarem 
algumas edificações escolhidas; muros de pedra 
seca; chafarizes trabalhados em cantaria; igrejas; 
escadas; ornamentações, entre outros.

Depois de caminhar por alguns minutos, chegamos 
a uma igreja do séc. XVIII capela de Nossa Senhora 
do Rosário dos Brancos ou capela do Padre Faria, 
padre que realizou a primeira missa na região. Em 
1740, refugiou a confraria dos brancos do Rosário, 
excluída da Irmandade do Rosário pela maioria 
dos pretos, com isso a capela foi sendo reedificada 
e enriquecida. A capela é feita de alvenaria seca e 
possui as portas exteriores feitas de cantaria. Na 
frente da capela que desperta atenção por sua rica 
simplicidade, existe uma imensa cruz papal ou 
pontifical, esculpida em arenito, datada de 1756. 
E nessa cruz o professor lança um desafio para 
seus alunos. Ele disse aos alunos que juntos iriam 
descobrir a altura da cruz. Para isso, precisamos de 
barbante, tesoura, canos de pvc de mesma altura 
e do teodolito construído pelos alunos em um dos 
encontros. Após o professor descrever as etapas da 
atividade, auxiliamos os quatro grupos enquanto 
mediam a distância de pontos previamente mar-
cados com uma única distância entre eles e a cruz.                                                                                        
Posteriormente, ajudamos os alunos a medir a 
altura da base dos teodolitos e em seguida medir 
o ângulo formado por ele e o alto da cruz papal. 

Ficamos atentos no processo de medição auxilia-
ndo os alunos nas leituras, unidades de medida e 
manter os teodolitos retos em relação ao solo. Cada 
grupo anotou seus dados em uma tabela entregue 
pelo professor com vários itens para serem medi-
dos, sendo que após o processo de medição seria 
calculada a altura da cruz.

Em outro encontro, antes de iniciar a atividade o 
professor falou com os alunos que eles iriam fazer 
a redução e a ampliação de algumas figuras em um 
papel quadriculado, em seguida eles receberiam a 
visita de uma historiadora da região que contaria 
um pouco da história de Ouro Preto e nos conduz-
iria até uma antiga Mina de Ouro situada no bairro 
e a visita professora orientadora de mestrado 
do professor pesquisador, que acompanharia as 
atividades. Durante a primeira atividade os alunos 
apresentaram dificuldades para reduzir as figuras, 
sendo necessária ajuda dos bolsistas do PED nesta 
etapa. Já no decorrer da palestra da historiadora, 
os alunos ficaram muito entusiasmados e fizeram 
várias perguntas durante a conversa.

Na segunda atividade, quando saímos da escola 
em direção à mina de Santa Rita, a historiadora 
nos contou algumas histórias de casarões da região 
e nos chamou atenção aos métodos construtivos 
do século XVIII. Chegando à mina o professor 
pediu que os alunos registrassem pontos que eles 
acharam mais interessante na visita para serem 
relatados em um texto. Fomos bem recebidos pelo 
proprietário/guia que nos contou muitas histórias 
sobre a exploração de ouro feita na época, con-
textualizando a influência da Matemática em 
vários aspectos, tais como no formato da mina e 
na extração do ouro. Ele também nos disse sobre 
a “pirâmide” de classes que existia na época. Após 
a visita o professor pediu aos alunos que elaboras-
sem um texto sobre o passeio para ser entregue no 
próximo encontro.

Uma semana depois de conhecerem a mina, em um 
próximo encontro, o pesquisador iniciou as ativi-
dades falando sobre o passeio e sobre a pirâmide 
que o guia comentou em seu relato. O professor 
chamou atenção dos alunos perguntando o que 
é uma pirâmide e como é o seu desenho. Rapi-
damente, um dos alunos pediu para desenhar a 
pirâmide no quadro, apresentando dificuldades em 
fazer o desenho. Com isso, o professor perguntou 
se algum outro aluno sabia como se faz o desenho 
de uma pirâmide. Após várias sugestões, o pes-
quisador desenhou uma pirâmide no quadro com 
ajuda dos alunos.

Após esta etapa, o professor distribuiu planifi-
cações de pirâmides diversificadas e pediu que os 
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alunos montassem as mesmas. Durante a monta-
gem os alunos pediram nossa ajuda para formar 
o esqueleto das pirâmides, sendo que depois de 
prontas o professor conversou com os discentes 
sobre as faces da pirâmide, seus vértices e sobre 
o formato de sua base. Neste dia, nós bolsistas do 
PIBID-PED ficamos surpresos e motivados com 
o grande interesse que os alunos estavam apre-
sentando durante os encontros.

Participar deste projeto foi prazeroso, os alunos 
da escola parceira tiveram a oportunidade de con-
solidar seus conhecimentos prévios, reconhecer e 
conhecer a importância da Matemática na prática 
construtiva, além de aprender sobre a cultura de 
sua cidade possibilitando torna-los cidadãos críti-
cos e reflexivos diante de uma história rica e cheia 
de mistérios. Para nós bolsistas do PIBID/PED, 
colaborar nos encontros nos motivou a exercer a 
prática docente de forma investigadora e contex-
tualizada com a cultura dos alunos.
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