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Resumo:  

 

O presente trabalho ressalta uma experiência desenvolvida por alunos de licenciatura em 

matemática do Instituto Federal Farroupilha – campus São Borja através do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência (PIBID). O relato busca descrever a 

importância da realização de monitorias individuais ou aulas de intervenções específicas na 

disciplina de matemática à alunos com dificuldades de aprendizado. Tal atividade foi 

aplicada com alguns alunos do 7° ano do ensino fundamental da Escola Estadual de Ensino 

Médio Tricentenário. Desse modo pode ser observado que os discentes em questão ao final 

do período de realização das monitorias individuais apresentaram melhores resultados 

nesta área do conhecimento, sendo comprovado através de instrumentos avaliativos do 

professor. 
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1. Introdução 

O Programa Institucional de Bolsas a Iniciação a Docência (PIBID) é um programa da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) que tem como por 

finalidade fomentar a iniciação a docência, contribuindo para o aperfeiçoamento da 

formação de docentes em nível superior e para a melhoria da qualidade da educação básica 

publica brasileira. 

O programa apresenta como um dos principais objetivos inserir os licenciandos no 

cotiado de escolas de rede publica de educação, proporcionar-lhes oportunidades de 

criação e participação em experiências metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de 

caráter inovador e interdisciplinar que busquem a superação de problemas identificados no 

processo de ensino aprendizagem, contribuindo com a valorização do magistério.     

As atividades realizadas pelos acadêmicos, como acompanhamento e auxílio aos 

professores em sala de aula, a elaboração de jogos didáticos, monitorias coletivas e 

intervenções individuais aos discentes estavam relacionadas à aprendizagem dos alunos 

durante suas atuações na Escola Estadual de Ensino Médio Tricentenário, localizada no 

município de São Borja.  

Durante as realizações das monitorias coletivas e acompanhamento em sala de aula, 

foram observadas algumas dificuldades dos alunos na compreensão e realização das tarefas 

proporcionadas, e verificou-se a necessidade de intervenções individuais a esses alunos 

para superar seus problemas específicos com a disciplina de matemática. 

Conforme Dantas e Alves (2011, p.6), “A intervenção especifica é um fator 

sumariamente importante dentro do processo de desenvolvimento e/ou aprendizagem do 

sujeito, principalmente quando o mesmo apresenta dificuldades de aprendizagem”. 

Este trabalho apresentará os resultados obtidos com as intervenções específicas 

referentes à matemática com base na experiência com os alunos do 7 º ano do ensino 

fundamental da Escola Estadual de Ensino Médio Tricentenário. 

2. Desenvolvimento 

Para a realização das intervenções individuais, primeiramente se fez uma fala com a 

professora responsável pela turma a fim de se ressaltar a necessidade de monitorias, por 

haver um numero significativo de alunos com dificuldades na disciplina de matemática. 

Na visão de Carraher (1995) a Matemática ainda não conseguiu se desvencilhar do 

estigma do bicho de sete cabeças, de matéria difícil, de que só aprende quem já nasce com 
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o dom para cálculos. Para Lopes (2001), qualquer indivíduo, em condições físicas e 

mentais normais, pode produzir conhecimento matemático, desde que esteja exposto a tal 

desenvolvimento e se prepare para tal. Diz ainda que, para prover a Matemática de 

significatividade, aplicações interessantes, jogos de raciocínio, matemática contemporânea 

e outros recursos. 

Muitos dos alunos sentem desinteresse na disciplina, por meio das metodologias 

usadas pelos professores, que não utilizam aplicações diretas de seus conteúdos na 

realidade, que acabam por não instiga-los a aprender a matemática, como também por 

parte da família por acreditar que essas dificuldades são comuns. 

Segundo Vitti (1999, p. 32 /33): 

 
É muito comum observarmos nos estudantes o desinteresse pela matemática, o 

medo da avaliação, pode ser contribuído, em alguns casos, por professores e pais 

para que esse preconceito se acentue. Os professores na maioria dos casos se 

preocupam muito mais em cumprir um determinado programa de ensino do que 

em levantar as ideias prévias dos alunos sobre um determinado assunto. Os pais 

revelam aos filhos a dificuldade que também tinham em aprender matemática, ou 

até mesmo escolheram uma área para sua formação profissional que não 

utilizasse matemática.  

 

Ao se refletir sobre as barreiras existentes na aprendizagem da matemática, pensou-

se em realizar monitorias individuais para a superação dos problemas encontrados. A partir 

disso houve a indicação dos alunos que apresentaram maiores dificuldades durante as 

monitorias coletivas para a participação das intervenções individuais com o propósito de 

proporcionar-lhes um espaço para esclarecimento de suas dúvidas particulares referentes à 

aprendizagem da matemática. 

A metodologia utilizada para a realização das intervenções específicas consistiu-se 

em uma abordagem diferenciada dos conteúdos vistos em sala de aula e aproximando-os 

da realidade dos alunos. O professor deve de fato saber ensinar e usar estratégias de ensino 

na matemática: "(...) modos de apresentar e de abordar a matéria que sejam compreensíveis 

para o outro (...)" (MERCEDES, 2003, p. 55). As intervenções contaram com o apoio de 

materiais lúdicos para melhores demonstrações dos conceitos vistos em aula, auxiliando no 

processo de ensino-aprendizagem dos alunos. Ao articular os conteúdos com a vida 

cotidiana dos discentes, eles se sentiram mais motivados na aprendizagem proporcionando 

um melhor desempenho na disciplina. 

Conceitos estes, que muitas vezes, o professor da disciplina dificilmente consegue 

suprir, principalmente quando tem somente um período ou uma hora de aula com turmas 

que tem em media 30 alunos. Muitas vezes ocorre de alguns alunos possuírem 

necessidades educacionais, que necessitam de uma atenção especial por parte do professor. 
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E na maioria dos casos o educador por ter uma ementa a ser cumprida, por suas 

metodologias utilizadas, e um curto tempo de duração de sua aula, são alguns fatores que 

contribuem para não conseguir fazer um acompanhamento individual das dificuldades dos 

estudantes e supri-las. 

 

Segundo Demo (2004, p. 68): 

 

O professor deve buscar meios de "transformar" o conteúdo matemático através 

de formas metodológicas que são pedagogicamente eficientes e adaptáveis à 

realidade dos alunos, isto é, o conhecimento pedagógico do conteúdo, deve fazer 

sentido para o professor que ensina, proporcionando assim sentido para o aluno 

que aprende. 

 

 Contudo, a atuação do PIBID nas escolas, é de fundamental relevância para 

superação dessas dificuldades encontradas nas instituições de ensino, contribuindo para 

elevação do índice de qualidade da educação, e também colaborando para a quebra desses 

paradigmas da educação matemática. E não menos importante, com o desenvolvimento do 

acadêmico participante do projeto, contribuindo com a relação teoria-prática aprimorando 

a formação docente. 

3. Resultados Finais da Experiência 

Os resultados obtidos referentes à aprendizagem do aluno, que se encontrava em 

índices de reprovação, foram comprovados através de um instrumento avaliativo aplicado a 

turma, o qual abordava o conteúdo dos números inteiros e suas relações e operações, em 

que se constatou que os alunos com dificuldades de aprendizagem obtiveram cerca de 80% 

da nota das avaliações e evoluíram significativamente seus conhecimentos na disciplina 

após as monitorias especificas do PIBID.  

Sendo assim acredita-se que as aulas de reforço tornam o ensino da matemática 

mais dinâmico e de melhor compreensão por haver planejamento diferenciado das aulas 

tradicionais, buscando suprir as necessidades do aluno. 

Contudo, pode-se afirmar que os reforços escolares desenvolvidos na escola 

renderam frutos positivos aos referidos alunos, que ressaltaram a importância dessas aulas, 

tendo como função resgatar nos alunos a vontade de aprender a matemática, possibilitando 

resolver operações, problemas lógicos matemáticos, entre outros, tendo relações com sua 

vida no cotidiano para que, dessa forma, ele seja capaz de melhorar sua vida social, 

vinculando os conteúdos propostos pelo professor com utilizações reais no seu dia a dia. 



V Jornada Nacional de Educação Matemática e XVIII Jornada Regional de Educação Matemática 
Universidade de Passo Fundo – Passo Fundo, Rio Grande do Sul – 05 a 07 de maio de 2014

 
  

4. Referências 

CARRAHER, Terezinha. CARRAHER, David. SCHLIEMANN, Analúcia. Na vida 

dez, na: escola zero. São Paulo:Cortez, 1995. 

 

DANTAS, V. A. O.; ALVES, J. A. A. Dificuldades de Leitura e Escrita: uma 

Intervenção Psicopedagógica. V Colóquio Internacional: Educação e 

Contemporaneidade. 21 a 23 de Setembro de 2011. Disponível em: 

http://www.educonufs.com.br/vcoloquio/cdcoloquio/cdroom/eixo%2014/PDF/Microso

ft%20Word%20-

%20DIFICULDADES%20DE%20LEITURA%20E%20ESCRITA.pdf. Acesso em: 13 

de agosto de 2012. 
 

DEMO, Pedro. Professor do Futuro e reconstrução do conhecimento. 2 ed. 

Petrópolis-RJ: Vozes, 2004. 

 

MASETTO Marcos Tarciso. Competência Pedagógica do Professor Universitário . 

São Paulo: summus, 2003. 

 

VITTI, C. M. Matemática com prazer, a partir da história e da geometria. 2ª Ed. 

Piracicaba – São Paulo. Editora UNIMEP. 1999.  

 

http://www.educonufs.com.br/vcoloquio/cdcoloquio/cdroom/eixo%2014/PDF/Microsoft%20Word%20-%20DIFICULDADES%20DE%20LEITURA%20E%20ESCRITA.pdf
http://www.educonufs.com.br/vcoloquio/cdcoloquio/cdroom/eixo%2014/PDF/Microsoft%20Word%20-%20DIFICULDADES%20DE%20LEITURA%20E%20ESCRITA.pdf
http://www.educonufs.com.br/vcoloquio/cdcoloquio/cdroom/eixo%2014/PDF/Microsoft%20Word%20-%20DIFICULDADES%20DE%20LEITURA%20E%20ESCRITA.pdf

