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APRESENTAÇÃO

A docência na educação superior, em função das 
mudanças contextuais e das novas demandas colocadas para os 
professores, torna-se uma atividade, cada vez mais, complexa e 
diversifi cada. A universidade enfrenta os desafi os decorrentes de 
um cenário no qual as agências formadoras não têm colocado 
como preocupação basilar a formação do docente para o ensino 
superior. A formação dos professores para esse nível de ensino 
ocorre, essencialmente, nos cursos de pós-graduação que, quase 
sempre, estão centrados na formação do pesquisador e não do 
docente. Diante de tais circunstâncias, em várias universidades 
do país, estão sendo desenvolvidas experiências de atualização 
pedagógica para os seus docentes. Na Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte – UFRN – essa atualização pedagógica 
vem sendo desenvolvida no âmbito do Projeto de Atualização 
Pedagógica – PAP que desenvolve três tipos de atividades: cursos, 
seminários e ofi cinas. Essa forma de intervir assume importância 
como estratégia de formação continuada, mas se apresenta 
insufi ciente para confi gurar a formação do docente da educação 
superior. É necessário, pois, repensar a pós-graduação para que 
ela possa cumprir a função de formar um profi ssional que tenha 
um perfi l de docente pesquisador.

Nesse difícil emaranhado da formação para a docência 
no ensino superior, cabe destacar a relevância da iniciação à 
docência como uma das formas de, desde cedo, desenvolver, 
em uma parcela dos alunos da graduação, o gosto pela atividade 
docente. O programa de monitoria apresenta-se atualmente como 
um importante espaço no qual se pode conceber os alicerces iniciais 
de uma formação voltada para a docência. Nesse sentido, a UFRN 
reestruturou esse programa em novas bases, buscando fortalecê-lo 
a partir do desenvolvimento de experiências inovadoras.

Nesse processo de reestruturação, a publicação do número 
9 da Coleção Pedagógica tem um papel importante, aprofundando 
o debate relativo à iniciação a docência, na medida em que toma, 
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como objeto de refl exão, ângulos da formação docente e apresenta 
relatos de experiências decorrentes de projetos de monitoria, 
desenvolvidos por docentes da UFRN. Os autores dos diversos 
textos aqui apresentados buscaram, em suas análises e em seus 
relatos de experiências, fornecer uma contribuição para aprimorar 
o programa de monitoria em nossa universidade.

Os textos que compõem este volume da Coleção Pedagó-
gica estão organizados em dois blocos. No primeiro bloco situam-se 
os textos que desenvolvem uma refl exão sobre a docência no ensino 
superior e sobre a monitoria como espaço importante de iniciação 
à docência. Nele foram incluídos os seguintes textos e respectivos 
autores: Refl exões sobre o ensino e o exercício da docência no 
ensino superior, de autoria de Betânia Leite Ramalho; Graduação: 
desafi os da formação acadêmica, elaborado por Iguatemy Maria de 
Lucena Martins; A monitoria como elemento de iniciação à docência: 
idéias para uma refl exão, escrito por Ana Maria Iorio Dias; Monitoria 
acadêmica: espaço de formação, desenvolvido por João Batista 
Carvalho Nunes.

O segundo bloco apresenta um resgate histórico do programa 
de monitoria na UFRN e relatos de experiências vivenciadas por 
alunos e professores em seus projetos de monitoria. Nele estão 
incluídos os seguintes trabalhos: A monitoria na Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte: um resgate histórico, de autoria de 
Mirza Medeiros Santos e Nostradamos de Medeiros Lins; Monitoria: 
uma estratégia de aprendizagem de iniciação à docência, escrito 
por João Dantas Pereira; A monitoria na disciplina de biofísica: 
um relato de experiência, de autoria de Alexandre Flávio Silva de 
Queiroz e de Roberta Aparecida Barzaghi; Abordagem histórica 
e epistemológica da psicologia: uma experiência com projeto de 
ensino, elaborado por Suely Alencar Rocha de Holanda.

Com as contribuições sistematizadas neste volume da 
Coleção Pedagógica temos o propósito de fomentar o debate 
sobre a docência no ensino superior e fornecer subsídios para 
pensar o programa de monitoria na UFRN. Temos a convicção de 
que as refl exões desenvolvidas pelos autores, que aceitaram o 
desafi o de contribuir com este debate, fornecerão subsídios para 
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uma compreensão a respeito da importância da implementação 
de projetos de monitoria, que venham contribuir com a melhoria 
do ensino de graduação no âmbito da UFRN.

Os organizadores
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REFLEXÕES SOBRE O ENSINO E O EXERCÍCIO DA 
DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR1 

Betania Leite Ramalho2 

NOTA INTRODUTÓRIA
o ensino uma dimensão silenciada

Agradeço aos colegas Ana Iório (UFC) e ao Prof. Antônio 
Cabral Neto (UFRN) pelo convite que me fi zeram para participar 
desse importante Fórum de Pró-reitores de Graduação da Região 
Nordeste. É uma grande satisfação e um grande desafi o para mim, 
falar para colegas que têm a responsabilidade de gerenciar a estrutura 
de ensino-aprendizagem nas universidades da nossa região.

Destaco a pertinência e a importância deste fórum trazer 
à tona um tema tão silenciado na estrutura universitária como é 
o da Formação da Docência para o Ensino Superior. Em razão 
da sua amplitude, discutirei o tema fazendo um recorte para a 
questão do ensino e do exercício da docência no ensino superior, 
ocasião em que procuro chamar a atenção para a necessidade de 
se defi nir, institucionalmente, uma agenda para tratar da estrutura 
de ensino-aprendizagem e da formação pedagógica dos docentes 
universitários.

Este é um raro momento para discutirmos sobre nossas 
atividades diárias como docentes do ensino superior. Não é uma 
tarefa fácil ensinar (nos referimos ao ensino de graduação), numa 
instituição como a universitária: entrar numa sala para ministrar 
aulas a um grupo de alunos, sobre um determinado conteúdo 
quando, muitas vezes, nem sabemos a quem vamos “ensinar” 
(pouco conhecemos sobre o perfi l dos nossos alunos) e se esses 
estudantes estão interessados no que irão ali, supostamente, 

 1 Conferência proferida no Encontro do Fórum de Pró-reitores de Graduação da 
Região Nordeste em novembro de 2005.

 2 Professora do Departamento de Educação e do Programa de Pós-Graduação 
em Educação da UFRN.
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“aprender”. Além do mais, nessas circunstâncias, que caracterizam 
uma dada cultura universitária, o ato de ensinar é por demais solitário, 
fi cando reservado ao professor a responsabilidade de administrar 
o processo ensino-aprendizagem nas circunstâncias que o deixam 
entregue “à própria sorte”. A esse respeito questionamos: que 
orientação didático-pedagógica ou teórico-epistemológica devem 
os professores seguir? Que diretrizes e referenciais devem adotar 
para cumprir os pressupostos e fundamentos do projeto político-
pedagógico daquele curso?

Ao estudar o assunto, Goffman, (1988) afi rma que “o trabalho 
docente, o processo de ensino-aprendizagem, como toda relação 
social, é semelhante a um jogo em que os indivíduos empregam 
estratégias de ganho” (GOFFMAN 1988, p.100, apud GAUTHIER, 
1999, p. 14). Fazendo uso da metáfora do jogo, diríamos que 
alguns professores e alunos utilizam ou desenvolvem verdadeiras 
estratégias “de sobrevivência em sala de aula”, a cada semestre, 
para saírem-se bem ou mesmo para “driblarem” determinadas 
situações.

Como em todo jogo, no jogo do ensino há regras que 
mostram certos limites do processo ensino-aprendizagem, que 
impõem uma organização, seja por parte do trabalho docente, 
seja por parte dos alunos, que entram numa espécie de atividade 
interativa, em que o desafi o maior desse ato educativo deve 
visar à “formação profi ssional” dos alunos. Portanto, como todo 
jogo, ele se estabelece a partir de uma dinâmica complexa, 
com troca de olhares, de gestos, palavras, que se instauram 
entre os protagonistas, professores e alunos, nesse ambiente 
complexo que é a sala de aula. A sala de aula torna-se, assim, 
um espaço com desafi os, relações de força e poder, o que torna 
bastante complexo o processo ensino-aprendizagem, em que no 
emaranhado dessas interações alguns traços desse processo se 
destacam: a pluridimensionalidade, a imediatez/rapidez do ritmo 
em que os eventos ocorrem, levando o docente a tomar decisões 
em situação de emergência; a imprevisibilidade em que nem alunos 
nem professores sabem como certas situações irão acabar e em 
benefício de quem. Portanto, quem media essas “partidas”? Quem 
faz a arbitragem? Quem estabelece as regras: elas são universais 
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ou mudam a cada partida e de professor a professor, de aluno a 
aluno? (GAUTHIER; JEFFREY, 1999).

Visto por essa perspectiva o jogo pedagógico do processo 
ensino-aprendizagem na universidade é, em parte, determinado 
por limites e regras (as vezes não explicitadas) dentro dos quais se 
situa o ensino no ambiente universitário. Portanto, o professor não 
pode jogar qualquer jogo. Na qualidade de um profi ssional investido 
de um mandato particular, ele deve trabalhar no intuito de instruir, 
educar e formar os alunos (ainda que essa seja uma longa etapa) 
em um diálogo dialético com o objeto de estudo da profi ssão e do 
perfi l profi ssional desejado no projeto pedagógico.

Tendo colocado essas argumentações iniciais, considerando 
a amplitude do assunto direcionaremos nossa fala para as questões 
da docência, do ensino e da pedagogia universitária, aproveitando 
a oportunidade para chamar a atenção para três aspectos:

• um refere-se ao momento atual, em que a universidade 
brasileira tem estado em grande evidência, por ocasião de uma 
Reforma que procura redefi ni-la em diferentes perspectivas. Nunca 
se falou tanto sobre a universidade, sobre o ensino superior, e 
são notórias as divergências e o elevado nível dos debates que 
se estabelecem. Essa “reviravolta” é característica das ondas 
reformistas que historicamente têm procurado mudar a educação 
sob perspectivas legais defi nidas pelo Estado. Para nós, uma 
questão se impõe e deveria estar balizando todas as discussões: 
qual é a referência epistemológica, teórica, metodológica, ética, 
política e prática que está sendo pensada pelo anteprojeto da 
reforma para a dimensão do ensino na educação superior brasileira 
em relação à universidade desejada nessas reformas? Essa é 
sem dúvida uma grande questão e um pressuposto que embasará 
nossas colocações neste texto;

• um segundo aspecto diz respeito ao fato de, na atualidade, o 
sistema educacional estar sendo obrigado a enfrentar o problema da 
baixa inserção da população entre 18 e 24 anos no ensino superior 
que, no Brasil, não chega aos 10%, decorrente de fatores dentre 
eles, da defasagem na idade dos estudantes do ensino médio, e 
de um processo seletivo baseado na classifi cação. A questão da 
democratização do acesso de alunos da rede pública à universidade 
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pública é um assunto que está na “ordem do dia”. Como levar esses 
alunos a melhor competir por uma vaga numa IES sem que antes 
se chegue à melhoria da qualidade do ensino fundamental e médio, 
sabidamente o seguro caminho para efetivamente democratizar o 
acesso à universidade?

• chamamos a atenção, ainda, para um terceiro aspecto que 
passa bastante despercebido na própria estrutura universitária: a 
atenção institucional que ganha o processo ensino-aprendizagem e 
as práticas docentes na universidade ou nas Instituições de Ensino 
Superior – IES.

BREVES REFLEXÕES SOBRE A DOCÊNCIA 
E O ENSINO NO ENSINO SUPERIOR

O que acontece quando o professor universitário ou do nível 
superior ensina, hoje, nos cursos de graduação? Que recursos 
mobilizam para instruir e ensinar aos alunos? O que é preciso 
saber um docente universitário para ensinar nos contextos atuais? 
Quais são os saberes, conhecimentos, competências, habilidades, 
estratégias de ensino-aprendizagem e maneiras de atuar que os 
professores universitários precisam mobilizar em suas salas de 
aula? Há um desafi o a superar, considerando que nos arcaicos 
modelos e nos referenciais prevalece a perspectiva de que para 
ser um docente universitário basta ter os seguintes requisitos: 
conhecer o conteúdo; ter talento; ter bom senso; ter cultura; seguir 
a intuição; ter experiência; (GAUTHIER, 1988) ou passar em um 
concurso para uma vaga de docente, assinar um contrato e aí 
permanecer até que chegue a aposentadoria. Haverá na estrutura 
universitária alguma orientação formalizada, uma pedagogia, um 
método a ser tomado como referência, uma espécie de diretriz ou 
parâmetros didáticos pedagógicos para os professores orientarem-
se quando exercem o ensino? Que papel exerce o projeto político-
pedagógico de cada curso, a esse respeito? Em que instâncias se 
discute a organização, o planejamento e a avaliação do processo 
ensino-aprendizagem nos cursos do ensino superior? Há algum 
acompanhamento ou “controle” a esse respeito, ou julgamos que 
somos todos absolutamente autônomos, independentes e imunes 
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ao que pode acontecer nas quatro paredes de uma sala de aula? 
A quem prestamos conta sobre o “produto” da nossa atividade de 
ensino? Como se dá o jogo do ensino nas salas de aula dos cursos 
nas diferentes áreas do conhecimento?

A relação entre quem ensina e quem aprende e os inúmeros 
fatores que envolvem essa complexa relação parecem estar sempre 
obscuros ou mesmo pouco revelados. Há um enorme silêncio a 
esse respeito e muito pouco tem se investido nessa discussão e 
mesmo na formação didático-pedagógica dos docentes iniciantes 
ou veteranos. Mas esse não é um campo tranqüilo: os senhores 
pró-reitores devem saber muito a respeito das inúmeras tensões 
e crises que se abatem entre quem ensina e quem aprende, no 
dia a dia dos cursos do ensino superior. Existe uma tendência a 
se manter o status quo do ensino universitário no contexto de uma 
tradição que caracteriza uma cultura universitária.

Olhando do lado dos alunos convém questionar: o que 
precisa trazer o estudante universitário, como requisito, como 
bagagem educacional e cultural para uma sala de aula na 
universidade?

Na passagem do ensino médio à universidade, o que signifi ca 
ingressar no ensino superior? Ingressar em uma universidade 
(principalmente pública) será apenas concorrer, aprovar, matricular-
se e nela permanecer por quatro ou cinco anos?

Ingressar na universidade, nela aprender, nela obter êxito ou 
pelo menos nela sobreviver (RIDHA, 2004), estar incluído na cultura 
acadêmica, é um grande desafi o para muitos e um problema ainda 
pouco discutido e equacionado no entorno da estrutura acadêmico-
administrativa da universidade. Essa situação se faz ainda mais 
problemática quando olhamos os estudantes no primeiro ano dos 
cursos de graduação.

Muitos desdobramentos dessa relação (em certos casos 
perigosa) fi ca confi nada na sala de aula, ou são unilateralmente 
administradas pelos alunos ou docentes de forma isolada, chegando 
apenas às instâncias superiores: Pró-reitorias de Graduação, chefes 
de departamento ou coordenadores de curso ou às ouvidorias, 
quando o caso atinge maiores proporções. Como se contornam os 
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inúmeros casos de incompatibilidade de convivência entre quem 
ensina e quem aprende e vice-versa?

O QUE É PEDAGÓGICO E O QUE É DIDÁTICO NO 
CONTEXTO DO ATO DE ENSINAR E APRENDER A ENSINAR?

Ao se falar, na atualidade, sobre o ensino na universidade 
indaga-se: – haverá uma pedagogia universitária a ser tomada como 
referência pelos docentes, para a condução do processo ensino-
aprendizagem e a administração dos conteúdos em suas salas de 
aula e laboratórios? Essa pedagogia universitária se faz necessária 
face aos novos desafi os que a sociedade cobra da universidade? 
Ou partiremos do pressuposto de que cada um dos que se 
tornaram docentes sabe e domina o métier da docência? Quem 
forma e como se forma o professor para o ensino universitário? 
Concebendo a formação docente como o processo permanente 
de aquisição, estruturação e reestruturação de conhecimentos, 
habilidades e valores para o desempenho da função docente, como 
a universidade vem atendendo a essa prerrogativa? Só é necessária 
a excelência do domínio do conteúdo para ensinar?

Responder a essas questões parece algo simples, quando 
sabemos que não há um projeto de formação para a carreira docente 
universitária! Todos nós sabemos que alguém se torna professor(a) 
universitário(a) ao adquirir uma titulação, preferentemente de mestre 
ou doutor. Tem que passar por um concurso centrado no domínio 
do conteúdo e apoiado num currículo que ateste sua produção 
acadêmico-intelectual, com a exigência mínima de aprovar num 
exame do conteúdo específi co e numa prova didática em que 
prevalece mais o domínio do conteúdo que, verdadeiramente, 
o nível de competência didático-pedagógica. Ser reprovado no 
exame didático signifi ca que o candidato a docente não estruturou, 
minimamente, algo que possa ser identifi cado como a transmissão 
de um conteúdo. Essas práticas seletivas para a docência nos levam 
a questionar o que é, portanto, pedagógico e o que é didático no 
contexto do ato de ensinar e no ato de aprender a ensinar?

Considerada por nós como um campo de teorização voltada 
à gestão do processo educativo (escolar e não escolar), a pedagogia 
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traduz uma concepção de mundo, de homem e de sociedade, daí 
ela multifacetar-se e evidenciar os variados “modelos didáticos de 
docentes e de ensino” ou representações sobre o que seja ensinar, 
aprender, ser um professor ou professora.

Nesse contexto, a pedagogia e a didática têm o papel 
de mediadora entre o pólo teórico e o pólo prático da atividade 
gestora do processo ensino-aprendizagem, quando se deseja 
profi ssionalizar essa atividade, devendo atender à realidade social, 
econômica, histórica e política de quem está ensinando, a ponto do 
ato de ensinar ser uma revelação do intelecto e do perfi l da pessoa 
docente. Essa característica privada de cada docente pode ser 
traduzida pela seguinte metáfora: diga-nos como ensinas, como 
estruturas tuas aulas, como avalias teus alunos, como te envolves e 
te relacionas com os aprendentes sob tua tutela e com as inúmeras 
atividades da docência, que diremos a que modelo de docente tu 
te aproximas ou mesmo representas: Docente artesão? Técnico? 
Tradicional? Construtivo? Profi ssional?

Se a pedagogia fosse imediatamente uma aplicação prática 
de procedimentos determinados, seria uma tecnologia. Mas ao 
contrário, ela é uma refl exão sistemática sobre a ação educadora. 
Para ensinar é preciso saber o que, como e quais recursos devem 
ser mobilizados, elegidos e justifi cados. É, portanto, uma atividade 
intencional, formal, com objetivos a serem alcançados. Nesse 
caso a didática e a pedagogia procuram produzir saberes para 
compreender e estruturar as práticas de ensino e de aprendizagens 
dos alunos (GAUTHIER, 1998).

A pedagogia tem a qualidade de ser uma teoria prática 
voltada à própria prática. Ela se inicia quando o educador toma 
consciência dos eventos originários de sua experiência, ou seja, 
do resultado da sua prática e das exigências teóricas necessárias 
em cada situação determinada, de forma a concretizar suas 
tarefas, tendo conhecimento de causa e autonomia de movimento, 
provenientes de uma formação profi ssional na docência (RAMALHO; 
NÚÑEZ; GAUTHIER, 2003). Ela necessita assumir um caráter ativo, 
produtivo e atuante no sentido da renovação e transformação. 
Planejar e conduzir, conscientemente, o processo educacional 
coletivo é responsabilidade da pedagogia e objetivo político da 
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educação transformada em práticas efetivas. Esse planejamento 
se constitui em uma hipótese de trabalho sobre como ensinar no 
contexto da sala de aula, possibilitando uma refl exão sistematizada 
do que acontece nesse processo complexo e dinâmico. Assim, a 
pedagogia só se cumpre no esclarecimento e vontade do coletivo 
de educadores/educandos, co-participantes responsáveis nas 
tarefas comuns.

Os estudos sobre os saberes e o conhecimento profi ssional 
docente discutem que a pedagogia é uma teoria prática, uma 
importante base de conhecimento da e sobre a educação a qual 
constrói e reconstrói os saberes profi ssionais do campo da docência, 
conhecidos como saberes pedagógicos, curriculares, disciplinares, 
da experiência, das ciências da educação (CLERMONT, 1998; 
TARDIF 2002). Esses saberes voltados à prática educativa dentro 
da educação, (em seu sentido amplo), e em um processo dialético, 
desenvolvem e geram novas informações que passam a compor/
recompor a pedagogia, redimensionando-as para dar sentido e 
continuidade ao processo ensino-aprendizagem. Esses estudos 
mostram que para pensar o ensino como atividade profi ssional, 
não é sufi ciente o domínio do conteúdo, se fazem necessários 
outros saberes, como o chamado “conhecimento pedagógico do 
conteúdo”, ou seja, o conhecimento de como um conteúdo se faz 
compreensível pelos estudantes.

No âmbito escolar, a pedagogia se mune dos saberes da 
didática para desenvolver, dialeticamente, sua prática de ensino. 
Logo a pedagogia refere-se ao campo de teorização da educação, 
enquanto a didática diz respeito aos processos e estratégias que 
fundamentam a “arte de ensinar”. Uma é requisito para a outra 
daí, a difi culdade de conceber uma ação educativa formalizada 
sem o conhecimento formal fornecido pela pedagogia e o aporte 
do campo da didática.

Pelo exposto até o momento, faz sentido questionarmos a 
estrutura de ensino no ensino universitário ou superior? Como se 
adquire uma base de conhecimento para o ensino superior? O que 
deve ser a formação da docência na universidade?

Apoiada nessas breves referências e no que todos 
nós conhecemos sobre o assunto, refl etindo sobre os anos de 
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convivência que temos como docentes em nossas universidades, 
convém questionarmos e darmos atenção à estrutura de ensino da 
universidade, quando sabemos que o professor universitário pouco 
ou quase nenhum domínio tem dos saberes formais do campo da 
educação e, conseqüentemente, da pedagogia.

Até que ponto temos consciência a respeito dos “efeitos 
colaterais” do processo ensino-aprendizagem no ensino superior? 
É estabelecida alguma relação entre o que acontece com a 
estrutura do ensino-aprendizagem, a evasão ou a precária 
permanência de alunos em vários cursos, e a qualidade dos cursos 
da universidade?

A esse respeito não temos medo de exagerar. A universidade 
que tanto tem avançado na transmissão da cultura e no 
desenvolvimento social-tecnológico tem se desobrigado da discussão 
a respeito do processo de ensino-aprendizagem que ela promove 
na graduação. Pouca importância tem ganhado esse processo 
quando se compara, por exemplo, à tão ambicionada e crescente 
estrutura de pesquisa e produção do conhecimento nos cursos de 
Pós-Graduação, aliás, estes em fase de grande expansão.

O processo ensino-aprendizagem não tem sido um tema 
muito presente nas reuniões semanais (plenárias) dos nossos 
departamentos. Formou-se a idéia de que a pedagogia e a didática 
são “coisa” apenas para pedagogos dos centros ou departamentos 
da educação, aqueles envolvidos com a formação de professores 
para o ensino infantil e fundamental. Para muitos o bom professor 
universitário é o que domina o conteúdo, é muito “produtivo”, tem 
uma boa retórica, sabe comunicar-se, é rigoroso e intocável, ou 
reprova em altos percentuais para sustentar a fama de exigente, 
competente, ou ainda, “sabe jogar o jogo do ensino” fazendo 
uso de estratégias de ensino muito privadas, pouco claras e 
improvisadas.

Por outro lado, podemos questionar: se o papel da 
universidade é o de ensinar, profi ssionalizar e formar as gerações, 
o que a universidade recebe em termos de capital humano seja por 
parte dos alunos seja dos docentes? Como se explica que para nela 
ingressar como aluno haja tanta seletividade? Como é o mundo 
universitário para o estudante que chega e nela permanece? E 
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para os que ingressam e não conseguem ter sucesso em um de 
seus cursos? Que tem a ver o professorado e seu estilo de ensinar 
com tudo isso?

QUE IMPORTÂNCIA GANHA, NA ESTRUTURA DA 
UNIVERSIDADE, O PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM?

Para ser um estudante universitário, numa boa instituição, há 
algumas exigências. É necessário que esse, ao ingressar por meio 
de um concorrido vestibular, desenvolva um conjunto de habilidades, 
conhecimentos e se adapte a um mundo, inicialmente, bastante 
desconhecido. Nessa perspectiva, perguntamos: que capital cultural 
os estudantes precisam adquirir para entrar na universidade e 
inserir-se na cultura universitária? Como devem os estudantes 
esquecer a sua cultura trazida do ensino médio para substituí-la 
por uma cultura mais complexa que é a do ensino superior, cultura 
que, na sala de aula, normalmente, os estudantes mais escutam, 
e menos escrevem e ao fi nal das aulas eles pouco têm anotado e 
quando questionados poucos respondem? (RIDHA, 2004). Como a 
universidade oportuniza aos estudantes assimilar as “novas regras” 
de um sistema de ensino que representa uma “mudança qualitativa” 
em relação a suas histórias de vida como estudantes?

O ensino superior caracteriza-se por requerer um tipo de 
aprendizagem longa, difícil e complicada porque ela diz respeito à 
aprendizagem de uma profi ssão. A entrada na universidade para 
Coulon (1995) é considerada uma passagem, no sentido etimológico 
do termo: implicando uma luta pelo poder, dominar certos ritos e 
conviver com sacrifícios. Nesse processo, ele apresenta três etapas/
tempos em que os estudantes universitários enfrentam:

• o tempo do estranhamento, no decorrer do qual o estudante 
entra em um universo desconhecido cujas instituições nada têm a 
ver com o mundo familiar que acaba de abandonar. É um período 
em que o estudante não compreende quais são as regras do 
trabalho acadêmico e intelectual. Nessa ocasião a relação dele 
com o tempo é profundamente modifi cada: as aulas não têm mais a 
mesma duração, a carga horária semanal é bem menos intensa do 
que na escola, o ano letivo não é mais dividido em três trimestres, 
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 3 Estudo desenvolvido no contexto da universidade francesa. Para maiores 
informações consultar o livro ,Etnometodologia e Educação de Alain Coulon, 
Vozes, 1995. 

o ritmo de trabalho é bem diferente, as provas não acontecem mais 
nos mesmos períodos do ano (RIDHA, 2004) e o estudante tem 
liberdade total para ir e vir;

• o tempo da aprendizagem, durante o qual o estudante 
vai se adaptando progressivamente e uma conformidade vai se 
produzindo. É o período em que o estudante começa a aprender as 
coisas. É um momento difícil para se chegar a compreender como 
se organiza a cultura universitária dentro e fora da sala de aula 
e como atingir a lógica do processo de ensino adotado por cada 
professor, um coletivo disperso e “adverso” mas com uma ampla 
bagagem acadêmico-científi ca e muito conteúdo a transmitir;

• o tempo da fi liação que é o de um domínio relativo que se 
manifesta, principalmente, pela capacidade de interpretação, até 
mesmo de transgressão, em relação às regras.

Considerando os resultados de seus estudos, Coulon 
(1995), revela que, no contexto pesquisado,3 (universitários na 
França numa universidade de muitos imigrantes), os processos que 
estão em jogo nesses três tempos da passagem do ensino médio 
para a universidade são os seguintes:

• consegue obter sucesso quem se fi lia à cultura univer-
sitária; fi liar-se tem a ver com a incorporação das práticas e maneira 
de funcionamento da universidade que nunca são formados, 
antecipadamente. Diz respeito, portanto, ao habitus estudantil;

• ser fi liado é ter adquirido a naturalidade que se baseia, por 
um lado, na apropriação dos etnométodos institucionais locais e, por 
outro lado, na descoberta dos “códigos secretos” que transformam 
as instruções do trabalho universitário em evidências intelectuais; 
fi liar-se é construir para si um habitus de estudante que permita 
ser reconhecido como tal.

Na expectativa de contribuir com o debate sobre um novo 
rumo para a estrutura de ensino-aprendizagem para a universidade 
brasileira é que defendemos a necessidade de uma pedagogia 
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universitária que possa profi ssionalizar a estrutura do ensino na 
educação superior, enquanto não se institucionalizem normas que 
regulamentem quem deve entrar na docência, quais requisitos 
devem ser priorizados e que será necessário exigir para nela 
permanecer.

Acreditamos na urgente necessidade de uma pedagogia da 
afi liação vir a ser desenvolvida dentro do sistema universitário para 
contribuir, qualitativamente, com as demandas específi cas que se 
voltem a determinar os mecanismos de apoio à compreensão do 
processo ensino-aprendizagem e às particularidades do estudante. 
Essa prerrogativa é indispensável para que o estudante possa 
permanecer na universidade, tendo acesso ao conhecimento e a 
cultura acadêmica e, não apenas, de maneira apática, freqüentando 
suas salas de aula, “driblando” algumas disciplinas e sem pressa 
para vencer a estrutura curricular.

Nesse horizonte, é indispensável apoios pedagógicos 
competentes para ajudar aos professores a compreenderem as 
potencialidades dos estudantes, possibilitando a realização de um 
trabalho que leve os estudantes a superar os momentos críticos de 
inserção no ensino superior. Faz-se também necessária a aquisição 
de certas habilidades metodológicas que ajudem os estudantes a 
ter acesso aos documentos, aos livros, aos artigos, aos textos, com 
vistas a fazer com que entrem no mundo das idéias e entendam 
os mecanismos acadêmico-científi cos da cultura universitária 
que promovem a inclusão e o acesso ao conhecimento como 
ferramentas da formação profi ssional.

Essas idéias podem revelar possibilidades de amenizar 
a seletividade interna no sistema de ensino superior enquanto 
potencial de inteligência para o desenvolvimento sociocultural e 
econômico de um país. Não pensar assim é tratar o ensino na 
universidade de forma banal e ausentar a universidade dessa 
responsabilidade, fomentando o desperdício intelectual da 
população. Deixar esse assunto passar despercebido é, ainda, 
reforçar a idéia de que para ser um docente universitário, não é 
preciso de formação porque basta dominar o conteúdo, ser um 
cientista e doutor, ter uma boa retórica e um bom currículo, afi nal 
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esse é o perfi l do personagem que vem ingressando no ensino 
universitário, atualmente.

É possível que a atual reforma que está sendo proposta para 
o ensino superior no Brasil acentue a seletividade e o desperdício 
intelectual, caso não traga mecanismos para se pensar uma nova 
cultura, uma nova prática docente, melhores condições de trabalho 
e salarial para os professores e a implantação de uma política de 
acompanhamento do processo ensino aprendizagem no interior 
do ensino superior.

Entrar e permanecer na universidade é fi liar-se, mas a 
fi liação não é somente institucional, ela é também uma fi liação a 
uma comunidade de saberes e a uma forma de atividade intelectual 
(COULON, 1995), que deve levar o estudante a bem compreender 
o mundo, os demais e a si mesmo e a posicionar-se frente aos 
inúmeros episódios socioeconômicos, políticos (e do mundo do 
trabalho) que os cercam. Portanto, ao professor exige-se que faça 
uso das ferramentas didático-pedagógicas para ajudar aos alunos a 
se inserirem nessa seleta comunidade e nela tirar o melhor proveito 
individual e coletivo.

POR UM SABER PEDAGÓGICO NO ENSINO 
UNIVERSITÁRIO: NOTAS CONCLUSIVAS

Na relação que se estabelece entre o professor e seu 
campo de domínio sobre o que é o ensinar, o aprender, o saber do 
professor é, em grande parte privado, e não passa por nenhuma 
comprovação sistemática como em outras profi ssões.

Estamos ainda naquele estágio de desenvolvimento 
profi ssional da docência (RAMALHO, NÚÑEZ, GAUTHIER, 2004) 
em que cada professor(a) universitário(a), sozinho e isolado em seu 
próprio universo elabora uma espécie de jurisprudência particular, 
feita de mil e um truques que “funcionam” ou que ele acredita que 
funciona na transformação do currículo em aprendizagem.

No âmbito do ensino superior, seja nas universidades 
acadêmicas ou nos centros superiores de ensino, e mesmo nos 
demais níveis educacionais, que contam com professores formados 
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para o magistério, os saberes da ação docente são do tipo de 
saber menos desenvolvido no reservatório de saberes do professor 
(curricular, disciplinar, da experiência etc.) e, paradoxalmente, 
o mais necessário à profissionalização do trabalho docente. 
(GAUTHIER, 1998).

Na ausência de um saber da ação docente para ensinar, 
uma espécie de saber pedagógico universitário, o professorado do 
ensino superior continuará a recorrer à experiência, à tradição, ao 
bom senso, ao conteúdo, ao livro didático e à sua representação a 
respeito do que deve se ensinar. Em suma, ele continuará usando 
saberes e estratégias privadas que não o diferenciam em nada ou 
quase nada, do cidadão comum ou de qualquer outro profi ssional. 
(GAUTHIER, 1998).

Esses questionamentos só ganharão expressão se o nosso 
pressuposto, anteriormente colocado, for preservado: é preciso 
que a atual reforma do ensino superior se apóie num conceito de 
Universidade que tome a dimensão do ensino na perspectiva da 
profi ssionalização para se lograr avanços para uma nova cultura e 
uma nova prática docente que requer saberes e uma refl exão mais 
ampla sobre a pedagogia universitária.

Nessa perspectiva o ato de ensinar se apóia em uma 
base de conhecimento com seus saberes pedagógicos, nos 
quais os professores podem legitimar, julgar e validar e, portanto, 
fundamentar a sua ação na sala de aula. Isso nos leva a pensar 
o trabalho do docente do ensino superior afastado de um certo 
amadorismo persistente e anacrônico.

A universidade da sociedade do século XXI tem uma 
responsabilidade ética para com os seus alunos, provocando no 
professorado a necessidade dele não apenas “passar ou transmitir 
o conteúdo”, mas incluir no conhecimento da matéria formas de 
instruir, profi ssionalizar e educar os alunos das futuras gerações 
em nosso país.

Esse é um campo fértil para as pesquisas nos apoiarem e 
nos levarem a conhecer, de forma rigorosa e confi ável, os caminhos 
para efetivamente democratizar o acesso e a permanência do 
alunado na universidade e profi ssionalizar o trabalho docente 
no ensino superior. Estamos precisando, portanto, dimensionar 
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atividades, atitudes, maneiras de trabalhar o ensino para se lograr 
a esperada aprendizagem e a formação signifi cativa dos nossos 
alunos.

É preciso que se pense em mecanismos para se 
institucionalizar regras e orientações, para nortear o trabalho do 
ensino na educação superior, para que o docente não seja apenas 
alguém, que ingressa por um concurso, centrado exclusivamente 
no domínio do conteúdo científi co. A universidade que tanto valoriza 
o docente-pesquisador precisa, antes de tudo, de docentes-
educadores-pesquisadores engajados e comprometidos com 
a democratização do conhecimento e da cultura acadêmica. A 
inclusão desses fatores na consciência do coletivo docente é um 
desafi o que ganha importantes proporções na estrutura político-
acadêmica da universidade nos dias de hoje. A presente discussão 
iniciada nesse Fórum de Pró-reitores de Graduação já é um bom 
começo.
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GRADUAÇÃO: DESAFIOS DA FORMAÇÃO ACADÊMICA1 

Iguatemy Maria de Lucena Martins 2 

INTRODUÇÃO

A qualidade da formação acadêmica na graduação e a 
gestão do ensino, além das práticas educativas inerentes à formação 
universitária, que acontecem no interior das instituições públicas, 
constituem a base argumentativa privilegiada das considerações 
aqui apresentadas.

Segundo os dados do Censo da Educação Superior, relativos 
ao ano de 2005, há no Brasil 4.453.156 milhões de estudantes 
universitários em cursos presenciais de graduação. Matricular 30% 
da população da faixa etária apropriada até 2011, é uma das metas 
estabelecidas pelo Plano Nacional de Educação – PNE, o que 
signifi ca outros 5.000.000 estudantes na graduação, sendo 40% 
dessas matrículas em Instituições de Ensino Superior Públicas.

A consolidação do crescimento do ensino superior revela 
que, ao lado do crescimento do acesso à educação superior, 
convivem imensos desafi os relacionados à busca permanente da 
qualidade dos cursos de graduação, da manutenção de cursos 
indispensáveis ao conhecimento humano, à cultura e à arte, do 
redimensionamento de cursos que apresentem problemas no seu 
desenvolvimento, e da modernização da estrutura acadêmico-
administrativa da graduação, de modo a torná-la mais ágil e mais 
efi caz.

 1 Conferência proferida por ocasião do 3º Seminário de Iniciação à Docência, 
promovido pela Pró-Reitoria de Graduação da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte, em 6 de outubro de 2006.

 2 Professora Associada da Universidade Federal da Paraíba – UFPB.
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As peculiaridades das diferentes regiões brasileiras também 
sinalizam para a necessidade de construir, paralelamente àqueles 
desafi os e de forma coletiva, propostas alternativas de caráter 
emancipatório para o ensino superior.

Surgem novas opções de formação profi ssional, conside-
rando a vocação, a demanda regional e os modelos alternativos 
de qualifi cação superior. A aproximação dos projetos pedagógicos 
dos cursos de graduação das demandas do mercado de trabalho 
e a preparação pedagógica do docente universitário são metas 
importantes para promover a qualidade do ensino superior.

Somam-se aos desafi os e metas anteriormente apresen-
tados as constantes inovações de ordem legal, introduzidas no 
sistema educacional brasileiro, as quais interferem no processo 
organizacional e pedagógico das IES e implicam mudanças 
signifi cativas nos projetos pedagógicos dos cursos e da própria 
instituição.

Sem pretender fi rmar-se em um eixo puramente utilitarista 
e desconsiderar a necessidade de investigações aprofundadas e 
permanentes sobre os problemas da vida acadêmica, admite-se 
que, ao lado de questões mais amplas que pontuam a educação 
superior brasileira, a vivência e a escuta do cotidiano universitário, 
constituem-se oportunidades ímpares para apreender e identifi car 
ações que carecem de reorientações com vistas a dinamizar a 
formação universitária.

A FORMAÇÃO ACADÊMICA

A formação universitária, igualmente à instituição Universi-
dade, é marcada e infl uenciada pelos confl itos, contradições, 
avanços e recuos próprios da dinâmica social, o que exige 
prudência para não enquadrá-la no limite dos extremos: a 
redentora das injustiças sociais ou um instrumento que pouco 
tem a acrescentar no processo de transformação social. No 
entanto, antes, a própria contradição, as posições diferenciadas, 
a não neutralidade do conhecimento, a autonomia acadêmica e 
as múltiplas concepções que orientam a formação universitária 
indicam que, dialeticamente, ela pode reproduzir, mas também 
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reúne elementos e pessoas capazes de criar o novo, de mostrar 
alternativas e caminhos diferentes.

Nesse cenário, a qualidade que se deseja para a formação 
universitária não é algo abstrato. Ela se efetiva por meio de ações 
científi cas, culturais e sociais que instrumentalizam a comunidade 
acadêmica para buscar informações, analisá-las e selecioná-las, a 
fi m de melhor apreender, compreender e interferir na realidade.

Assim sendo, a formação universitária não pode abdicar de 
inserir o conhecimento e a prática técnico-científi ca no contexto 
maior dos valores humanos, de promover a cultura da não violência 
e a consciência ecológica, de valorizar o pluralismo cultural e o 
trabalho coletivo.

A ORGANIZAÇÃO DO ENSINO UNIVERSITÁRIO

O entendimento do que vem a ser qualidade na formação 
acadêmica reforça a necessidade de compreender o ensino como 
uma ação primordial da universidade, condição que impõe, para 
a sua implementação, a integração entre os diferentes setores 
que a compõem, haja vista ser este um caminho privilegiado para 
materializar a qualidade e a competência acadêmica.

Entretanto, colocar o ensino como protagonista da educação 
superior impõe que o modelo organizacional do ensino universitário 
garanta estrutura e mecanismos de decisão mais ágeis, capazes 
de conceber e executar planos estratégicos que tratem de maneira 
diferente o que é diferente e que sejam defi nidos a partir de 
prioridades acadêmicas.

Para isso, primeiramente é necessário reafi rmar o caráter 
público, a importância e o papel social das universidades no contexto 
da sociedade brasileira. É fundamental consolidar um sistema 
democrático que garanta a legitimidade do poder e das decisões 
e, simultaneamente, crie condições para que a universidade seja, 
cada vez mais, gerida com efi cácia, aberta à sociedade e regida 
por critérios acadêmicos.

No conjunto dos aspectos necessários à evolução do modelo 
de gestão do ensino, parece importante destacar aspectos que 
precisam ser refl etidos e reafi rmados enquanto horizonte para que 
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isso ocorra, a exemplo do aprimoramento da gestão democrática 
pautada na competência profi ssional e na observância de prioridades 
acadêmico-institucionais, na reafi rmação do compromisso ético 
da comunidade universitária para com a própria instituição e, 
por extensão, com a sociedade que a mantém e na avaliação 
permanente dos três segmentos que compõem as instituições de 
ensino superior.

Um outro ponto que importa destacar refere-se à criação de 
mecanismos que permitam e garantam que os recursos fi nanceiros 
cheguem com mais efi ciência e rapidez às instâncias acadêmicas, 
diretamente responsáveis pela execução das atividades-fim. 
Essa é uma ação que se afi rma como estratégica para evitar o 
descompasso entre a dinâmica da vida universitária e a resolução 
dos problemas que se apresentam no cotidiano acadêmico.

Nesse ponto é muito importante, por exemplo, o entrosa-
mento dos responsáveis pelo planejamento e dos ordenadores de 
despesas com os gestores acadêmicos. Sem exageros, é preciso 
reafi rmar a importância de dotar o ensino do melhor espaço físico, 
do docente mais competente, do funcionário mais efi ciente, dos 
livros e periódicos mais atualizados, do computador e do software 
mais avançados.

PERSPECTIVAS E DESAFIOS DO ENSINO UNIVERSITÁRIO

É patente o reconhecimento de que os novos tempos 
exigem que se reestruturem os saberes e os conhecimentos para 
além das fronteiras de disciplinas. Essa visão educacional exige 
redimensionar e fl exibilizar os currículos dos cursos de graduação 
para responder às mudanças sociais contemporâneas e envolver 
alunos e professores com o ensino, a pesquisa e a extensão, 
socializando o conhecimento por eles produzido.

Para que isso aconteça, importa valorizar o saber técnico-
científi co das diferentes áreas de conhecimento, da cultura e do 
contexto onde acontece o ensino, em detrimento da manutenção 
de currículos com elevadas cargas horárias e com rígido sistema 
de encadeamento de disciplinas e pré-requisitos. Essas questões 
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são por demais conhecidas entre aqueles que se dedicam a pensar 
o ensino superior.

Numa dimensão maior, é necessário que as universidades 
implementem políticas institucionais que valorizem a graduação por 
meio da presença, em sala de aula, de um corpo docente qualifi cado 
nesse nível de ensino.

Além disso, é imprescindível consolidar políticas de 
fi nanciamento de projetos de melhoria pedagógica do ensino 
presencial, com incorporação de novas metodologias e de 
recursos tecnológicos atuais. Modernizar a gestão e a infra-
estrutura acadêmico-administrativa, ampliar o sistema de bolsas 
acadêmicas e incentivar a participação docente e discente em 
programas de intercâmbio nacional e internacional, são igualmente 
necessários.

Os desafi os que se apresentam à consecução de uma 
formação universitária de qualidade incluem também a incorporação 
de práticas pedagógicas acadêmicas, resultantes das conquistas 
de diferentes grupos e segmentos organizados da sociedade, a 
exemplo do atendimento às pessoas com necessidades especiais, 
às populações indígenas, entre outras.

De acordo com o Plano Nacional de Graduação, elaborado 
pelo Fórum de Pró-Reitores de Graduação das Universidades 
Brasileiras – FORGRAD, no que concerne à graduação,

[...] a liberdade acadêmica e a autonomia se traduzem 
concretamente na possibilidade de apresentar soluções 
próprias para os problemas da educação superior e 
não reproduzir fórmulas predeterminadas. Essas 
soluções passam, necessariamente, por experimentar 
novas opções de cursos e currículos, ao mesmo 
tempo que alternativas didáticas e pedagógicas são 
implementadas. (2004, p. 221).

Um outro ponto importante, nesse contexto, é a necessidade 
de um maior entrosamento entre as instituições formadoras 
e conselhos profissionais, na busca de minimizar possíveis 
divergências e potencializar aspectos convergentes, que 
existem entre essas entidades, além de clarifi car os limites e as 
responsabilidades de cada uma dessas instâncias. Essa ação 
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revela-se bastante interessante pela possibilidade de aproximar o 
futuro profi ssional das demandas e inovações do seu campo de 
intervenção, além de reforçar a responsabilidade social das ações 
inerentes à sua prática profi ssional. Afi nal, todos os esforços para 
tornar a formação profi ssional mais efetiva e qualifi cada devem 
encontrar guarida naqueles espaços reconhecidamente respon-
sáveis pela formação superior que são as IES.

ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 
NA FORMAÇÃO ACADÊMICA

A integração ensino, pesquisa e extensão é uma estratégia 
importante para materializar a qualidade da formação acadêmica. 
Para isso, a extensão e a pesquisa devem ser entendidas como 
princípios educativos próprios da formação acadêmica, e inerentes 
ao ensino.

Em sendo o ensino a atividade fi m da universidade, razão 
maior da sua existência, torna-se necessário reconhecer que a 
essência da relação de interdependência que se deseja para o 
ensino, a pesquisa e a extensão, na graduação, reside em pensar 
e implementar ações de pesquisa e de extensão como partes 
integrantes da formação dos estudantes em geral, o que implica o 
envolvimento efetivo de todos os docentes com o ensino. Para isso 
se exige o diálogo interdisciplinar e educadores envolvidos com as 
questões da investigação e das necessidades da sociedade.

Nessa perspectiva, o que se pretende é que o graduando 
seja orientado para desenvolver ou aprimorar atitude investigativa 
diante da realidade e para ser consciente do seu papel de agente 
social, condições imprescindíveis ao seu desenvolvimento técnico-
cientifíco e cultural e à sua formação cidadã. O que não signifi ca 
transferir para a pós-graduação toda a responsabilidade com a 
formação científi ca, mas reconhecer a graduação como etapa 
anterior e indispensável à pós-graduação.

Essa compreensão é ratificada no Plano Nacional de 
Pós-Graduação, que relaciona entre os objetivos desse nível de 
formação, permitir aos estudantes “alcançar elevado padrão de 
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competência científi ca ou técnico-profi ssional, impossível de adquirir 
no âmbito da graduação” (p. 97).

Para que o docente faça um ensino universitário de 
qualidade é fundamental, ao lado das boas condições de infra-
estrutura e de salário condizente com as suas responsabilidades 
e efetiva dedicação ao ensino, o conhecimento geral sobre a sua 
área de formação, o domínio dos conteúdos da sua disciplina e 
das interfaces com disciplinas correlatas, o conhecimento geral 
sobre teorias pedagógicas, sobre metodologias de ensino e de 
avaliação.

É preciso reafi rmar, cotidianamente, o compromisso com a 
docência, com a sociedade e com a sala de aula, onde o docente 
atua como mediador principal que intervem, interpreta e constrói o 
conhecimento com o aluno. Deve também adotar princípios éticos 
e de co-responsabilidade social como padrões de referência para 
a docência e para a elevação do conceito social da universidade.

A integração ensino, pesquisa e extensão apresenta-se, 
sobretudo, como princípio acadêmico da instituição e se fundamenta 
nos seguintes pressupostos:

 O entendimento de que no contexto da graduação o ensino 
pode e deve ser gerador de projetos de pesquisa e de 
extensão e, da mesma forma, a pesquisa e a extensão 
podem e devem retro-alimentar a formação universitária na 
sua vertente Ensino;

 A compreensão de que a titulação docente deve estar aliada 
à qualifi cação para o ensino;

 O estímulo e a implementação de ações que favoreçam 
a mobilidade entre os docentes da graduação e da pós-
graduação, neutralizando uma tendência de separação, já 
constatada, nesse campo e diversifi cando o padrão cultural 
e científi co do corpo docente da instituição;

 O incentivo para que os alunos de graduação se 
envolvam com projetos de pesquisa, em decorrência de 
um convívio mais aproximado com os docentes e alunos 
da pós-graduação, criando a prática da atitude refl exiva 
e do comportamento investigativo na sala de aula da 



34 Coleção Pedagógica n. 9

graduação, além do incentivo à formação continuada dos 
graduandos;

 O reconhecimento da interface existente entre as ações 
acadêmicas e o desenvolvimento regional e nacional;

 A conexão da graduação com o mundo do trabalho e com 
a inserção profi ssional dos seus egressos.

AVALIAÇÃO DA GRADUAÇÃO

Entendida como uma tarefa institucional, a avaliação da 
graduação, de caráter permanente e global, constitui-se em uma 
importante ação para o planejamento da gestão universitária 
em todas as suas dimensões e possui um grande signifi cado no 
redimensionamento dos atuais currículos e da estrutura pedagógica 
da graduação, frente aos novos desafi os educacionais e ao mundo 
do trabalho.

A avaliação da graduação deve, por essa razão, sinalizar no 
sentido de identifi car e corrigir problemas de maior complexidade 
institucional, considerando os pontos positivos e as distorções do 
cotidiano acadêmico, as avaliações externas, a atualização de 
indicadores acadêmicos de gestão e, ainda, as especifi cidades 
dos cursos e a adequação dos mesmos aos padrões de referência 
nacional e internacional nas diferentes áreas de conhecimento.

Ao possibilitar construir um quadro de referência para 
estudo das qualidades, potencialidades e problemas identifi cados 
na formação universitária, a avaliação confi gura-se como aliada 
imprescindível do planejamento institucional e da formação 
acadêmica de qualidade.

CONCLUSÃO

São inúmeros e complexos os desafi os que se apresentam 
para quem atua na educação superior. Essa realidade impõe a 
todos os envolvidos a busca de parcerias e o trabalho coletivo como 
estratégias privilegiadas para superar os entraves e potencializar 
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os acertos decorrentes das políticas de gestão adotadas pelas 
instituições.

A graduação, primeira etapa da formação superior e 
defi nidora de uma futura identidade profi ssional, caracteriza-se 
por possuir uma dinâmica própria, construída nas ações peda-
gógicas do ensino-aprendizagem de uma determinada área de 
conhecimento.

Nesse contexto, as práticas educativas desenvolvidas na 
graduação têm na qualidade a meta a ser sempre alcançada, num 
empenho permanente e efetivo da comunidade acadêmica para 
imprimir e consolidar um patamar de excelência cada vez mais alto 
para a educação superior.
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1 Síntese da Palestra A monitoria como elemento de iniciação à docência, proferida 
por ocasião da abertura do 1º Seminário de Iniciação à Docência, promovido 
pela Pró-Reitoria de Graduação da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte, em 19/11/2004.

 2 Professora da Faculdade de Educação da Universidade do Ceará. 

A MONITORIA COMO ELEMENTO DE INICIAÇÃO 
À DOCÊNCIA: IDÉIAS PARA UMA REFLEXÃO1

Ana Maria Iorio Dias2 

O programa de Monitoria nas universidades brasileiras foi 
iniciado com o advento da Lei 5540, de 28 de novembro de 1968, 
que fi xou normas de organização e funcionamento para o ensino 
superior.

Em seu Artigo 41, a referida lei estabelecia que 
as universidades deverão criar as funções de monitor 
para alunos do curso de graduação que se submeterem a 
provas específi cas, nas quais demonstrem capacidade 
de desempenho em atividades técno-didáticas de 
determinada disciplina.

Posteriormente, em 13 de março de 1970, o Decreto de 
número 66.315, que dispõe sobre programa de participação 
do estudante em trabalho de magistério e outras atividades 
nas instituições federais de ensino superior, detalha melhor as 
atribuições inerentes ao exercício da monitoria. Nesse sentido, 
consideramos importante destacar:

a) as funções de monitor serão desenvolvidas por alu-
nos com desempenho comprovadamente satisfatório 
(e não repetente), conhecimento da matéria objeto 
da monitoria, capacidade de auxiliar os membros do 
magistério superior em aulas, pesquisas e outras ati-
vidades técnico-pedagógicas (Artigo 1º);
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b) uma comissão, em cada universidade, fi xará critérios e 
procederá a identifi cação das matérias em que haverá 
monitoria, o perfi l do estudante, a condição e as normas 
para a seleção dos alunos (Artigo 2º);

c) um regime de 12 horas semanais de efetivo trabalho, sob 
a orientação de professores da disciplina (Artigo 3º);

d) a possibilidade de ser atribuída uma bolsa especial para 
o monitor, com recursos do Ministério da Educação e Cul-
tura, previsto no orçamento da união (Artigos 4º e 5º).

A partir desse contexto normativo, as universidades 
(notadamente as federais) passaram a se adequar às novas 
exigências, institucionalizando o programa de monitoria com 
legislação interna específi ca.

Pode-se afi rmar que a descaracterização do programa, 
como componente de iniciação à docência no ensino superior, 
se deu a partir dos anos de 1980, quando outras modalidades de 
bolsas foram surgindo, notadamente as de iniciação científi ca. 
Tal fato proporcionou uma valorização exacerbada da pesquisa 
em detrimento do ensino. Nesse contexto, a permanência ou a 
insistência de alguns estudantes na monitoria se devia muito mais 
ao fato de este programa, considerado como experiência de ensino 
superior, acrescentar alguns pontos ao curriculum vitae – essencial 
para concursos, seleções para pós-graduação e residências 
médicas – do que pela natureza específi ca do programa. Havia 
também muitos professores que faziam da monitoria uma extensão 
do programa de iniciação científi ca.

No início dos anos 2000, as universidades, e particularmente 
a UFRN, redimensionam o programa de monitoria, tendo como foco 
central a qualidade do ensino de graduação. A partir de uma ação 
colaborativa e conjunta entre diretores de centros e de unidades 
acadêmicas especializadas e de coordenadores de curso, institui-
se o Programa de Iniciação à Docência, que estabeleceu como 
requisito para o pleito de bolsas, a apresentação de projetos e 
subprojetos integrados, com o objetivo da melhoria do ensino e 
da aprendizagem. Essa nova abordagem da monitoria, embasada 
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no princípio da interdisciplinaridade, incorpora signifi cados que 
ultrapassem o valor de uma bolsa para o aluno de graduação. Nessa 
perspectiva, o programa tem como características:

• estimular a formação do docente do nível superior;
• dar uma dimensão pedagógica de trabalho coletivo;
• respeitar a diversidade;
• incentivar o desenvolvimento de experiências inovadoras, 

com metodologias diferenciadas e abordagens críticas;
• favorecer a troca de experiências, saberes e competências 

na elaboração e na execução do planejamento e 
na avaliação compar ti lhadas com professores-
orientadores3 .

O Programa de Iniciação à Docência surge, assim, com o 
objetivo de abrir caminhos e permitir os primeiros passos em direção 
a um Programa de Valorização do Docente no Ensino Superior, 
no sentido de assegurar o aperfeiçoamento do corpo docente em 
suas orientações didático-metodológicas. Nesse sentido, esse 
programa tem como objetivos maiores: despertar para a relevância 
do ensino e da formação de professores para o ensino superior e 
estimular professores a envolverem os estudantes de graduação 
no processo de ensino-aprendizagem, inserindo nesse contexto a 
pesquisa e a extensão.

Nesse aspecto particular, é importante lembrar o posiciona-
mento do Fórum de Pró-Reitores de Graduação das Universidades 
Brasileiras (FORGRAD)4  que considera a indissociabilidade entre 
ensino, pesquisa e extensão um princípio pedagógico fundamental 
ao processo formativo. Compreende o FORGRAD (2004) que as 

3 BRANDÃO, Maria de Lourdes Peixoto e LIMA, Maria Eunice Ximenes – A monitoria 
no contexto das reformas: de um programa de iniciação à docência à condição de 
atividade complementar aos projetos pedagógicos (In: Cadernos de Graduação 
n, 1, v. 2. Fortaleza. UFC, 2002.2)

 4 Fórum de Pró-Reitores de Graduação das Universidades Brasileiras. Política 
Nacional de Graduação, Manaus, 2004.
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atividades de extensão e de pesquisa são expedientes vitais ao 
processo de ensino-aprendizagem na graduação.

Na argumentação do FORGRAD é pertinente que se procure 
contextualizar a produção científi ca e o exercício profi ssional aos 
condicionantes da própria sociedade. “O ensino com a extensão 
aponta para a formação contextualizada às agudas questões da 
sociedade contemporânea, não uma extensão como aparição 
episódica, complementar, assistencialista, mas parte da essência 
do processo formativo” (FORGRAD, 2004, p. 27).

Assim, o princípio da indissociabilidade, que associa ensino 
e pesquisa à extensão, estabelece o contexto social como pano 
de fundo de toda a aprendizagem. O conhecimento humano é 
patrimônio de toda a humanidade e precisa se desenvolver em 
direção aos amplos interesses sociais. Conhecimento e exercício 
profi ssional se desenvolvem, no contexto da indissociabilidade, 
como compromisso efetivo com o bem comum, no mais amplo 
sentido dessa expressão (FORGRAD, 2004).

Há muitas difi culdades, ainda encontradas, nesse processo 
no âmbito das instituições de ensino superior. Para superá-las 
algumas iniciativas devem ser tomadas, tais como:

• deve-se intensifi car, de forma cada vez mais contundente, 
uma cultura docente/acadêmica para elaboração de projetos de 
ensino que insiram a pesquisa e a extensão no cotidiano da ação 
docente, no processo de ensino-aprendizagem;

• é necessária a implementação de uma política de fi -
nanciamento acadêmico para a melhoria do ensino de 
graduação;

• é fundamental que as atividades do monitor possibilitem 
o aprofundamento de seu conhecimento teórico-prático, 
bem como o desenvolvimento de ações que permitam 
uma formação inicial para a docência no ensino supe-
rior – planejamento, participação em aulas, orientação 
de colegas estudantes em atividades teórico-práticas, 
discussão e elaboração de critérios para avaliação, 
desenvolvimento de pesquisas relacionadas com o 
processo de ensino-aprendizagem, apresentação de 
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trabalhos em encontros científi cos – em conjunto com 
o(s) professor(es).

Nesse contexto, não cabe expor o estudante-monitor a 
situações estranhas a esse processo de formação como, por exemplo, 
substituir o professor, avaliar os colegas estudantes, desenvolver 
pesquisas ou coleta de dados que não tenham relação de pertinência 
com a atividade docente, proposta no projeto interdisciplinar, realizar 
atividades meramente mecânicas, administrativas ou que não 
tenham articulação com a atividade docente.

Hoje, o Programa de Iniciação à Docência, ao lado de outras 
experiências acadêmicas, deve fazer parte do Projeto Político-
Pedagógico de cada curso na Universidade, inclusive pontuando 
a participação do aluno (seja como bolsista de monitoria, seja 
como monitor não-remunerado) em atividades complementares, 
parte integrante das diretrizes curriculares nacionais de todos os 
cursos. Sobre o Projeto Político-Pedagógico deve-se realçar que 
os valores assumidos pelo curso, dada a natureza orientadora 
desse projeto para todas as suas ações, deverão ir além de 
generalidades éticas ou institucionais, possivelmente presentes no 
projeto institucional. Essa natureza parametrizadora de programas, 
práticas e ações próprias do Projeto Político-Pedagógico do curso, 
requer a adoção de valores-guia que sintonizam com as dimensões 
científi cas (epistêmica), pedagógicas, bem como com aquelas 
que se relacionam com o respectivo exercício profi ssional futuro 
no contexto das demandas da sociedade (FORGRAD, 2004). 
Cada atividade do curso e, particularmente a monitoria deve estar 
umbilicalmente relacionada ao Projeto Político-Pedagógico, com 
vistas a contribuir para a realização desse conjunto de valores.

É importante demarcar o fato de que o elemento diferenciador 
do Programa de Iniciação à Docência em relação aos outros 
programas e às outras experiências desenvolvidas na Universidade 
é, exatamente, o fato dele se relacionar à formação inicial de 
docentes para o ensino superior. A realidade da prática educativa, 
portanto, deve ser o ponto de partida e de chegada para o 
desenvolvimento de uma pedagogia universitária e de atividades 
curriculares redimensionadas na perspectiva de um trabalho 
articulado e coletivo em torno de um Projeto Pedagógico. A 
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investigação deve permear esse processo assim como as atividades 
ligadas à concepção de extensão; no entanto, essa investigação 
deve ter como referência a práxis docente, numa atitude cotidiana 
de busca de compreensão, de análise, construção autônoma ou 
de re-elaboração e interpretação da realidade, notadamente do 
processo de ensino-aprendizagem. Nesses termos, a formação 
do professor (em qualquer nível da educação) deve ocorrer como 
nos lembram Ramalho et al. (2004)5, em um clima de pesquisa, 
de reflexão, de crítica como estratégias de aprendizagem e 
de construção da profi ssão. Em atendimento a tal orientação, 
destacamos a necessidade dos alunos (que se interessam pela 
docência) serem envolvidos, desde cedo, em projetos de ensino 
(monitoria) que contribuam para o início de uma cultura formativa, 
voltada para a docência na educação superior.

Nesse sentido, emergem questões do tipo: como se 
concebe o ensino superior/acadêmico? Quais são as especifi ci-
dades desse nível de ensino? O que é aprendizagem no ensino 
superior e como se processa? Como se pode conceber o 
planejamento e a avaliação nesse nível de ensino? Qual o lugar, 
o papel e a relevância das novas tecnologias da informação e da 
comunicação nesse nível de ensino? Responder a essas questões 
é o desafi o maior, e o Programa de Iniciação à Docência é um 
importante passo na direção de uma refl exão crítica e política 
e de uma ação transformadora, que possibilitem reconstruções 
didático-pedagógicas inovadoras, ultrapassando o imobilismo e 
o conformismo, resgatando a esperança e o compromisso com o 
desenvolvimento e a circulação/socialização de saberes científi cos 
e com a dimensão de códigos, valores e normas mais articulados 
a uma nova e inclusiva civilidade.

Do relato dos presentes na palestra de abertura do Seminário 
de Iniciação à Docência, no momento aberto às discussões, 
constatou-se pouca preparação para a inserção e o exercício da 

 5 RAMALHO, Betania Leite et al. Formar o professor, profi ssionalizar o ensino: 
perspectivas e desafi os. Porto Alegre: Sulina, 2004. 
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monitoria, faltando orientações prévias mais consistentes, que 
auxiliassem o professor e os monitores no trato das questões 
de conteúdo específi co e das questões pedagógicas (didático-
metodológicas e da relação professor-monitor x estudantes). 
Sobre a importância do programa para o exercício da docência, 
um estudante, egresso da UFRN, e hoje na condição de professor 
orientador, fez um histórico signifi cativo sobre a contribuição da 
monitoria na sua decisão de ser professor universitário e nas 
suas ações como docente6. Isso reforça a compreensão de que 
o exercício da monitoria se apresenta como de fundamental 
importância na direção de uma formação responsável do aluno, 
articulando teoria e prática de maneira consistente, além de dar 
maior visibilidade ao curso, à universidade em que os estudantes 
estão inseridos. Daí a importância de se valorizar esse momento 
acadêmico, de fato, a única oportunidade de formação inicial, hoje 
disponível, para a docência na educação superior.

Percebe-se, portanto, que a docência para a educação 
superior se constitui de fato, em uma profi ssão e, para que ela se 
consolide, é necessária uma formação específi ca, considerando 
que se exige do professor bem mais do que o conhecimento de 
um conteúdo específi co e o aprender as “questões pedagógicas” 
na prática. A docência é uma atividade bem mais complexa 
porque envolve o conhecimento sobre a relação professor-aluno, 
sobre questões metodológicas, sobre planejamento (de aulas, de 
cursos), sobre a utilização de novas tecnologias no ensino, sobre 
avaliação. Inclui a necessidade de participação na elaboração do 
projeto pedagógico do curso, na revisão curricular, na articulação 

 6 Depoimento obtido no debate realizado no fi nal da conferência. Esse debate 
foi desenvolvido com o objetivo de propiciar a participação dos presentes na 
discussão do tema relativo à monitoria, e teve por base as seguintes questões 
orientadoras: o que lhe motivou a ser monitor(a)? Qual o signifi cado que esse 
programa teve/tem na sua vida profi ssional/acadêmica? O que foi mais marcante 
no exercício da monitoria? O que mudou na sua forma de encarar o curso e 
a universidade após o ingresso no programa de monitoria? Essas questões 
fomentaram um importante debate sobre o tema entre a conferencista, os 
professores e os alunos presentes ao evento.
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da disciplina com a totalidade do curso e com a realidade social 
e profi ssional, a participação em processos avaliativos internos e 
externos, para citar apenas algumas ações em que a dimensão 
pedagógica está diretamente presente.

Portanto, o exercício da docência na educação superior 
necessita superar uma concepção de ensino aliada à simples 
transmissão de conteúdos e de uma concepção de aprendizagem 
reduzida à mera assimilação dos conteúdos curriculares. Ser 
professor exige saberes, conhecimentos, competências e habilidades 
que prescindem de uma formação específi ca. A ausência disso 
resulta em uma prática pedagógica repetitiva, desmotivante e 
descontextualizada. Como bem defi ne Freire (1997)7, o magistério 
se defi ne pela relação entre sujeitos e, nesse sentido, não existe 
docência sem discência. Para esse autor, a prática docente é 
exigente, metódica, crítica e ética. A docência, nessa compreensão, 
deve traduzir-se em um permanente fazer-se, um descobrir-se, um 
realizar-se. Desse modo, a atividade docente não pode limitar-se 
a técnicas de ensino, devendo constituir-se sim em uma prática-
refl exiva.

Nesse sentido, os desafi os para quem pretende se iniciar no 
mundo da docência são recortados por uma grande complexidade, 
expressa, sobretudo, no compromisso de investir em uma profi ssão 
que tem como desafi o a melhoria da qualidade do ensino. E como 
bem assinala Campos (2004)8  programas de monitoria, pesquisa 
e extensão são importantes para formar profi ssionais que tenham 
competência e compromisso com a educação e possam, em breve, 
assumir a responsabilidade com a educação, com a docência e com 
a aprendizagem. Essa é, portanto, a perspectiva que se reafi rma 
ao encerrar essa conferência.

7 FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia. São Paulo: Paz e Terra, 1997. 

8 CAMPOS, Casemiro de Medeiros. Monitoria: a iniciação à docência. In: ABSIL, 
Wilhelmus Jacobus (Org.). Pedagogia universitária: refl exões sobre a experiência 
docente na educação superior. (Temas Pedagógicos, n. 12). Fortaleza: 
Universidade de Fortaleza, 2004.
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MONITORIA ACADÊMICA: ESPAÇO DE FORMAÇÃO1 

João Batista Carvalho Nunes2 

INTRODUÇÃO

O Brasil vem ampliando signifi cativamente o número de 
matrículas no ensino superior. Segundo os dados mais recentes 
disponíveis no INEP, o País passou de 1.661.034 alunos matriculados 
em cursos presenciais de graduação em 1994 para 3.887.022 em 
2003, representando um crescimento de 134,0%. Nesse intervalo, 
o número de cursos saltou de 5.562 para 16.4533, um aumento de 
195,8% (MEC, 2003).

Esse incremento no número de cursos e de alunos representa, 
por outro lado, uma necessidade maior de professores devidamente 
preparados para atuarem na formação dessas futuras gerações. 
Conforme dados do MEC (2003), passamos de 141.482 funções 
docentes na educação superior em 1994 para 254.153 em 2003, um 
percentual de 79,6% de aumento. Observa-se, de antemão, que a 
ampliação na matrícula e no número de cursos não foi seguido pelo 
crescimento no número de professores. Isso sinaliza, de um lado, 
carência de docentes; de outro, aumento na carga dos professores 
existentes, seja assumindo outras turmas/disciplinas/cursos dentro 
da mesma instituição, seja em outras instituições.

Quando pensamos na formação do professor universitário, 
geralmente voltamos nossa atenção prioritariamente para os 
programas de mestrado e doutorado. A própria LDB, em seu 
Artigo 66, também circunscreve essa formação à pós-graduação, 
particularmente a de stricto sensu.

 1Texto preparado para a conferência de abertura do 2º Seminário de Iniciação à 
Docência da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, realizado em 7 de 
outubro de 2005.

 2 Professor Adjunto do Centro de Educação da Universidade Estadual do Ceará 
(UECE).

 3 Não estão contabilizados os cursos a distância.
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No entanto, os estudos sobre socialização docente apontam 
que a formação de um profi ssional do ensino não se faz somente 
em programas estruturados para esse fi m. Ela acontece durante 
toda a trajetória de vida do professor. Não podemos reduzir a 
complexidade de se compreender esse processo ao período da 
formação inicial (NUNES, 2001).

Diferentemente de outras profissões, antes de ingressar 
na pós-graduação, o futuro professor universitário terá convivido 
com inúmeros docentes da escola básica e da graduação. Haverá 
aprendido, entre outros aspectos, sobre professores, ensino, pesquisa, 
currículo e aprendizagem. Mais tarde, essas concepções e imagens são 
modifi cadas ou refi nadas através de uma variedade de experiências 
formais e informais, quando está cursando pós-graduação ou durante 
sua carreira profi ssional (STATON e HUNT, 1992). Podemos intuir 
que as experiências vivenciadas como aluno na graduação exercerão 
infl uência na formação do futuro professor universitário.

A monitoria acadêmica tem se mostrado nas Instituições de 
Educação Superior (IES) como um programa que deve cumprir, 
principalmente, duas funções: iniciar o aluno na docência de nível 
superior e contribuir com a melhoria do ensino de graduação. Por 
conseguinte, ela tem uma grande responsabilidade no processo de 
socialização na docência universitária, assim como na qualidade da 
formação profi ssional oferecida em todas as áreas, o que também 
reverterá a favor da formação do futuro docente.

Partindo da análise da política de monitoria acadêmica nas 
maiores universidades públicas federais, quanto ao número de alunos 
matriculados na graduação presencial, em cada região do país4, este 
texto pretende discutir o papel da monitoria como espaço de formação 
para a carreira universitária e sua contribuição na melhoria do ensino 

4 Os dados do MEC (2003) apontaram como as maiores universidades públicas 
federais, quanto ao número de alunos na graduação presencial, em cada 
região: Universidade Federal do Pará – UFPA (Norte), Universidade Federal de 
Pernambuco – UFPE (Nordeste), Universidade de Brasília – UNB (Centro-Oeste), 
Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ (Sudeste) e Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul – UFRGS (Sul).
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de graduação. Para tanto, iniciaremos tratando da formação para a 
docência universitária. Posteriormente, expressaremos uma análise 
do papel da monitoria na melhoria do ensino de graduação. Em 
seguida, esboçaremos as considerações fi nais.

MONITORIA ACADÊMICA: FORMAÇÃO 
PARA A DOCÊNCIA UNIVERSITÁRIA?

Embora a monitoria acadêmica seja considerada uma 
iniciação à docência universitária, há elementos que necessitam 
ser repensados. O monitor precisa compaginar sua formação 
regular no curso de graduação com a assistência às atividades 
pertinentes à monitoria acadêmica. Isso representa, em geral, a 
necessidade de estar em outro turno na IES. Se a freqüência e o 
cumprimento das atividades acordadas entre monitor e orientador 
são condições basilares para o êxito dessa empresa, a instituição 
também precisará prover meios para que essa formação aconteça a 
contento. Esse investimento é uma aposta, inclusive, na qualifi cação 
do quadro da própria instituição, quando ex-monitores retornam à 
IES na condição de professores efetivos.

Infelizmente, nem toda instituição valoriza a monitoria como 
lhe é devido. A ânsia pela pesquisa que domina o cenário acadêmico5  
refl ete-se na oferta de bolsas para estudantes de graduação, pelos 
órgãos fi nanciadores, apenas para iniciação científi ca. Gera-se a 
marginalização dos programas de monitoria acadêmica, que tendem 
a sobreviver com o fi nanciamento, geralmente muito limitado, da 
própria IES. Reproduz-se o que já acontece com a graduação: 
enquanto a área de pesquisa e pós-graduação goza de diversas 
fontes de fi nanciamento, a graduação, especialmente nas IES 
públicas, vivencia falta de recursos.

Essa diferenciação precisa ser urgentemente combatida por 
todos os interessados: alunos, professores e gestores, particular-

 5 A tendência internacional do public or perish (publicar ou perecer) é cada vez 
mais presente em todas as áreas de conhecimento na Academia brasileira.
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mente os pró-reitores de graduação. A manutenção desse estado 
simboliza a aceitação de uma lógica dissonante com o espírito de 
Universidade6. Ela não se faz somente de pesquisa, mas de quatro 
elementos que precisam estar equilibrados: ensino, pesquisa, 
extensão e gestão. Apesar de ser comum salientarmos somente os 
três primeiros, a Universidade somente poderá desenvolver esses 
três se existir uma gestão das atividades e da burocracia que lhes 
dê sustentabilidade.

Se não valorizarmos a monitoria acadêmica, incluindo uma 
política de bolsas de valor eqüitativo com as de iniciação científi ca, 
estamos ratifi cando a lógica segregacionista dentro da estrutura 
universitária: a formação do pesquisador e a formação do docente, 
quando se advoga, para todos os níveis de educação, que o 
professor deve ser um investigador7. Mas como pensar em iniciar 
um aluno na docência universitária desvinculado da pesquisa?

Não se pode manter o monitor restrito a funções de ensino. 
Ele precisa ter uma formação mais abrangente. As instituições 
precisam se comprometer com essa formação. Baseados em nossa 
experiência de ex-pró-reitor de graduação, tivemos oportunidade 
de sentir de perto os problemas vivenciados por monitores que, 
conforme relatos de outros colegas pró-reitores, não se mostram 
muito diferentes do que é vivido em outros contextos.

FORMAÇÃO PARA O ENSINO

Há, geralmente, normas explícitas quanto às funções do 
monitor, do professor orientador e, em algumas IES, do coordenador 
de monitoria no departamento ou curso. No entanto, na prática, 
algumas vezes, acontecem certos desvios. Existem casos de que 

 6Embora existam outras categorias de IES, empregamos a Universidade como 
referência que é para essas outras categorias.

 7No caso da educação básica, a literatura da área ressalta a importância da 
formação de professores investigadores, cujos objetos de pesquisa seriam, 
principalmente, sua própria prática profi ssional e a reforma curricular (ELLIOTT, 
1993).
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o monitor se torna apenas um simples “tarefeiro”, executando 
tarefas muito simples como buscar diários, coletar apagador e 
giz, transcrever notas, receber trabalhos de alunos. Outras vezes, 
situações mais graves ocorrem, quando o professor orientador 
“acredita” que o monitor é seu empregado, desconsiderando por 
completo sua função de formador daquele aluno. Chega-se a 
situações, como a que tomamos conhecimento, de que um docente 
levava o monitor para sua casa a fi m de que ele arrumasse seus 
livros da biblioteca particular.

Ações como essas desvirtuam o sentido formativo da 
monitoria. No tocante à formação para o ensino, a monitoria deve 
ser pensada abarcando todo o processo de ensino. O professor 
orientador necessita envolver o monitor nas fases de planejamento, 
interação em sala de aula, laboratório ou campo e na avaliação dos 
alunos e das aulas/disciplina. Evidentemente, como reza algumas 
recomendações de IES, os monitores não podem substituir os 
professores dando aulas por estes. Eles são aprendizes, ainda 
não auferiram o nível de competência de um professor. No 
entanto, tampouco isso signifi ca uma escusa para deixá-los, como 
salientamos, executando apenas tarefas bastante limitadas quanto 
ao teor formativo.

É necessário se estabelecer um diálogo aberto com o 
monitor, ouvindo suas opiniões desde a perspectiva de aluno e como 
elo que é entre o professor e os alunos. Isso tende a enriquecer o 
trabalho de preparação da disciplina. Deve-se evitar situações como 
as encontradas na pesquisa realizada por Moreira, Rocha e Lopes 
(2004), na Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ, em 
que 40% dos monitores nunca participaram do planejamento das 
atividades, podendo apenas inferi-lo no contato estabelecido com 
seu orientador.

Durante o planejamento das aulas, pode-se compartilhar 
com o monitor a função de pesquisar sobre tópicos que o docente 
pretende tratar, com o intuito de apresentar novas abordagens 
e inovações em evidência na mídia e nas publicações da área. 
Ademais, ele pode contribuir com a preparação de material para 
aula (por exemplo, na organização de experimentos e do material 
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para aulas práticas, assim como de recursos audiovisuais, desde 
que em parceria com o docente).

Na interação em sala de aula, o monitor poderá assumir 
funções de assistência a estudantes nas práticas laboratoriais ou 
nas atividades de classe solicitadas pelo docente. Mais rico ainda 
seria o professor reservar-lhe, quando sentir que está preparado 
para isso, que se responsabilize por um tópico de uma aula8, 
apresente alguma inovação que tenha encontrado, relate uma 
experiência etc. Conforme o planejamento estabelecido, existiriam 
momentos de responsabilidade do monitor durante a execução da 
aula, supervisionada por seu orientador.

A relação entre monitor e professor orientador deve ser de 
confi ança mútua. A elaboração de uma avaliação a ser aplicada 
aos alunos poderia ser discutida com o monitor, procurando-se 
captar dele sua interpretação sobre as questões propostas. Assim, 
minimiza-se o risco de construção de questões de sentido ambíguo 
ou fora do nível de compreensão da turma. Além disso, deve-se 
envolver o monitor nas atividades de aplicação das avaliações.

FORMAÇÃO PARA PESQUISA, EXTENSÃO E GESTÃO

A formação dos professores universitários, conforme ressalta 
Zabalza (2002), está prioritariamente assentada na pesquisa, vejam-
se as exigências de cursos de mestrado e doutorado. Porém, essa 
formação precisa contemplar os demais eixos da vida acadêmica: 
o ensino, a extensão e a gestão.

Os programas de iniciação científica têm um papel 
explícito: dar os fundamentos do processo de pesquisa aos alunos, 
preparando-os para outros níveis de formação científi ca, tais como 
os cursos de mestrado e doutorado.

No caso da monitoria, mesmo sendo um programa para 
iniciar o aluno na docência de nível superior, acontece geralmente 

8  Reafi rmamos que o aluno não deve substituir o docente; ele estará, nesse caso, 
sob observação e orientação do professor.
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uma inversão: valoriza-se o ensino em detrimento dos demais. 
Não comungamos que se desloque o eixo para a pesquisa: esse 
papel já é desempenhado pelos programas de iniciação científi ca. 
Sustentamos o equilíbrio, por ser um programa para a iniciação 
à docência universitária e por considerarmos fundamental a 
articulação desses quatro pilares para o cumprimento da função 
social de uma IES.

Por conseguinte, a monitoria não pode ser pensada como 
isolada, desvinculada do todo da IES. Ela precisa estar articulada 
com o projeto político-pedagógico do curso de graduação e com as 
demandas institucionais nessas quatro esferas de ação. Os planos 
de monitoria são instrumentos que devem delinear esse caminho 
formativo.

O monitor deve ser envolvido nas pesquisas de seu orientador 
e, inclusive, em investigações sobre o próprio ensino de graduação. 
Também deveria participar das ações extensionistas desenvolvidas 
pelo departamento ou curso ao qual está vinculado.

Quanto à gestão acadêmica, pouco se faz para integrar o 
monitor na vida dos departamentos e cursos. O conhecimento da 
estrutura administrativa da IES, incluindo as pessoas responsáveis 
pelos diversos setores administrativos e instâncias de poder, e a 
participação nas reuniões dos colegiados acadêmicos são iniciativas 
que possibilitam a aprendizagem dos processos de gestão.

MELHORIA DO ENSINO DE GRADUAÇÃO

Se a monitoria acadêmica representa, de um lado, um 
espaço de formação para o monitor e, por que não, para o próprio 
professor orientador; por outro, significa uma ação que visa 
contribuir com a melhoria da qualidade do ensino de graduação. 
Portanto, reveste-se de grande importância esse programa para a 
formação dos futuros profi ssionais.

Durante um processo formativo, incluindo os cursos de nível 
superior, é comum encontrarmos distintos sujeitos quanto ao nível de 
aprendizagem. Alguns se sobressaem, outros mantêm desempenho 
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razoável e outra parcela apresenta difi culdades signifi cativas na 
aprendizagem dos conteúdos pertinentes a uma disciplina.

Por outro lado, o professor, geralmente, está sozinho no 
desenvolvimento de sua disciplina. Ainda impera nas escolas e 
nas IES a cultura do individualismo. Segundo Hargreaves (1996), 
o individualismo caracteriza-se pelo isolamento do professor em 
sua sala de aula. Geralmente tem sido explicado como um defi cit 
psicológico, em que o individualismo está associado a uma falta de 
confi ança do professor em si mesmo, gerando uma atitude defensiva 
e de ansiedade. Outra explicação considera o individualismo como 
uma “forma racional de economizar os esforços e de ordenar as 
prioridades em um ambiente de trabalho submetido a grandes 
pressões e limitações” (p. 195). Todavia, também seria necessário 
atentar para o individualismo como manifestação de orientações 
de propriedade e controle do professor sobre sua classe e seu 
trabalho.

Advoga-se atualmente pela busca de culturas de colaboração 
ou de colegialidade. Nessas, as relações entre o professorado se 
caracterizam comumente por serem espontâneas, isto é, surgem a 
partir dos próprios docentes; são voluntárias, não são impostas pela 
administração; estão orientadas ao desenvolvimento das iniciativas 
internamente propostas ou externamente demandadas; e não 
estão limitadas a espaço e tempo fi xo defi nido pela administração 
(HARGREAVES, 1996).

Se não se consegue romper a cultura do individualismo em 
favor de uma cultura de colaboração ou colegialidade com seus 
pares, a convivência com o monitor, embora este seja um aprendiz, 
pode representar um ensaio para essa mudança. Na medida 
em que o orientador passa a compartilhar suas idéias, ouvir as 
perspectivas, dúvidas e indagações do monitor no convívio de sua 
prática profi ssional, inicia-se uma abertura e uma aprendizagem 
para vôos mais “ousados”, como o de fazê-lo com seus colegas 
professores.

Por outro lado, diante de turmas numerosas, fi ca difícil 
para o professor dar assistência a todos os alunos, principalmente 
quando assume várias turmas/disciplinas. A tarefa de assistir os 
problemas vivenciados pelos alunos deve ser “compartilhada” com o 
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monitor9 . Aí reside a oportunidade do monitor captar o andamento da 
disciplina, o ritmo de desenvolvimento dos alunos, seus interesses 
e a percepção da turma sobre o conteúdo e o método. Mas do que 
uma atividade informal, esse diagnóstico deveria ser sistematizado, 
permitindo, inclusive, se delinear processos de pesquisa-ação.

Embora algumas IES estipulem carga horária específi ca 
na monitoria para esse momento de assistência aos estudantes, 
não se trata de prática estendida. Tampouco, parece-nos oportuno 
determinar a priori um valor fixo para essa carga horária: é 
necessário bom senso e adequação à particularidade da disciplina 
e do contexto socioeducacional.

Muitas vezes os próprios alunos se sentem mais a vontade 
de consultar seus companheiros para tirar dúvidas. As pesquisas 
sobre aprendizagem cooperativa vêm mostrar como os alunos 
aprendem com seus colegas, representando uma rica estratégia 
de se estimular esse apoio mútuo (SLAVIN, 1990). O monitor é um 
aluno, participa da cultura própria dos alunos, que tem diferenças 
com a dos professores. A interação daquele com a formação dos 
alunos da disciplina tende a favorecer a aprendizagem cooperativa, 
contribuindo com a formação dos alunos e do próprio monitor.

Esse processo de aprendizagem com os pares também 
deve fazer parte da dinâmica de organização da própria monitoria. 
Algumas IES adotam a figura do coordenador de monitoria, 
atribuída a um professor do curso ou departamento que assume 
a responsabilidade de gerenciar o trabalho desenvolvido por 
monitores e professores orientadores. No entanto, ainda se sente 
falta de um trabalho mais articulado entre as distintas monitorias, 
de forma que, além de ações conjuntas nos eixos anteriormente 
referenciados, os monitores pudessem, também, compartilhar 
conhecimentos e experiências entre si, apoiando-se mutuamente 
e aprendendo cooperativamente. Segundo a pesquisa de Moreira, 
Rocha e Lopes (2004), 54% dos monitores nunca participaram de 
reuniões com seus pares.

 9  Frisamos que essa tarefa não pode ser atribuída exclusivamente ao monitor.
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A ação do monitor não pode, como às vezes sucede, se 
restringir a um help desk ou tira-dúvidas. Deve ir além, envolvendo 
também estratégias sistematicamente estruturadas com grupos 
de alunos, buscando, sob orientação do professor, coordenar 
momentos de estudo coletivo e de aprofundamento de temáticas 
de interesse de parte ou de toda a turma.

O trabalho do monitor não precisa ocorrer apenas na forma 
presencial. Se o professor usa, por exemplo, um ambiente virtual 
de aprendizagem ou recursos da internet, como e-mail, chat ou 
fórum, as atividades de apoio à aprendizagem dos alunos poderiam 
acontecer a distância. Por exemplo, o professor pode criar fóruns 
de discussão de temáticas abordadas em sala, deixando o monitor 
como moderador e mediador do fórum.

REFLEXÃO SOBRE A PRÁTICA

Para que aconteça a melhoria do trabalho pedagógico do 
docente faz-se necessário, entre outros aspectos, uma refl exão 
constante sobre a própria prática. Se o professor constrói, 
consciente ou inconscientemente, um conhecimento a partir da 
prática que vivencia, a prática deixa de ter um status marginal se 
comparada à teoria.

Os trabalhos de Schön (1992, 1998) advogam pela 
consideração da “epistemologia da prática” em substituição da 
“racionalidade técnica” na formação dos profi ssionais, entre os 
quais estão os docentes. A racionalidade técnica está assentada 
sobre a tradição positivista de Ciência: o professor se limitaria 
a ser um aplicador das técnicas e instrumentos oriundos da 
investigação científi ca à realidade de sua prática profi ssional. A 
prática é apreendida e subordinada pela teoria. Subjacente a essa 
perspectiva, existe a concepção de objetividade da relação do 
professor com sua realidade (SCHÖN, 1992).

Por outro lado, a epistemologia da prática está assentada em 
uma visão construtivista da relação entre o professor e seu ambiente 
profi ssional, concebendo-o como “alguém que constrói as situações 
de sua prática, não só no exercício da arte profi ssional mais também 
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em todos os demais modos da competência profi ssional” (SCHÖN, 
1992, p. 44).

A complexidade e a incerteza que presidem o cotidiano 
de um professor está formada por uma variedade de situações 
problemáticas que não se encaixam nos limites da teoria. O 
professor, durante aquela ação, precisa fazer uso de processos 
reflexivos que lhe possibilitem encontrar uma solução. Esse 
processo, de certa forma artístico, que o professor deve empreender 
para reagir a ou modifi car aquela situação-problema, Schön (1992, 
1998) denomina “refl exão na ação”. É um processo no qual se 
entrecruzam elementos racionais e emotivos (GÓMEZ, 1997).

Portanto, Schön (1998) faz referência a um conhecimento 
do qual muitas vezes não somos conscientes de ter aprendido, 
denominado de “conhecimento na ação”. É fácil compreendermos 
que muitas vezes nos deparamos fazendo certas coisas, sem saber 
como as aprendemos e sendo incapazes, geralmente, de descrever 
esse conhecimento.

Schön (1992, 1998) também alude à “refl exão sobre a ação”, 
ou seja, uma refl exão levada a cabo depois que a ação transcorreu. 
Esse processo pode igualmente gerar uma meta-refl exão, isto é, 
uma refl exão sobre a própria refl exão na ação. Para Gómez (1997, 
p. 105), seria mais correto denominar “refl exão sobre a represen-
tação ou reconstrução a posteriori da ação”.

A refl exão sobre a ação e sobre a própria refl exão na ação 
representam oportunidades para se avaliar as ações implementadas 
e os caminhos percorridos, contribuindo não apenas com a 
avaliação do professor, mas da própria disciplina. O monitor, como 
partícipe do desenvolvimento da disciplina e elo entre o professor 
orientador e os alunos, pode representar um suporte a mais nesse 
processo. Para tanto, é necessário abertura por parte do orientador 
para ouvir a visão do monitor sobre as ações desenvolvidas, sobre 
seu desempenho profi ssional.

Concomitantemente, o monitor também deve ser estimulado 
a realizar refl exão permanente sobre a ação e sobre a própria 
refl exão na ação, inclusive podendo-se empregar o uso de diários 
como forma de registro desse processo. A avaliação do desempenho 
do monitor pelo seu orientador, pelos outros monitores do curso/
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departamento e pelos próprios alunos da disciplina representariam 
valiosas contribuições na sua formação e na melhoria de sua 
atuação no programa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A monitoria acadêmica é um programa de grande importância 
para a melhoria da formação universitária. É preciso dar-lhe o seu 
valor mediante políticas educacionais e institucionais efetivas, 
que lhe garantam a sustentabilidade e a equivalência com outros 
programas direcionados a graduandos.

Necessita-se, por outro lado, de pesquisas nas IES que 
analisem o impacto da monitoria acadêmica na formação dos 
monitores e na qualidade dos cursos de graduação. Mais do que 
iniciativas individuais de pesquisadores, tais investigações merecem 
fazer parte das políticas institucionais, recebendo, inclusive, apoio 
fi nanceiro das IES para sua concretização.

O papel formativo da monitoria acadêmica, em síntese, 
precisa ser expandido, abrangendo uma inserção do monitor em 
atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão acadêmica. 
Somente assim, ele poderá adquirir uma verdadeira iniciação à 
docência universitária, ou melhor dizendo, à profi ssão de professor 
universitário.
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A MONITORIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 
GRANDE DO NORTE: UM RESGATE HISTÓRICO
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O Programa de Monitoria é uma ação institucional consolidada 
que envolve professores e alunos na tentativa de se atingir os 
objetivos principais de uma instituição de ensino superior que é 
a produção, disseminação e aplicação do conhecimento. Nesse 
sentido, considerando a iniciativa da Pró-Reitoria de Graduação 
(PROGRAD) em lançar um volume da coleção pedagógica dedicada 
à monitoria, torna-se importante conhecermos os passos que esse 
programa trilhou na Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN).

A primeira referência normativa à existência de monitores nas 
universidades brasileiras está na Lei nº 5.540, de 28 de novembro 
de 1968. O Artigo 41 e seu parágrafo único determinavam que “as 
universidades deverão criar as funções de monitor para alunos 
do curso de graduação que se submeterem a provas específi cas, 
nas quais demonstrem capacidade de desempenho em atividades 
técnico-didáticas de determinada disciplina, e que as funções 
de monitor deverão ser remuneradas e consideradas título para 
posterior ingresso em carreira de magistério superior”. Vemos que 
não se tratava de um programa sistematizado, mas que, ao contrário, 
criava uma função isolada.

Em 1970, o Decreto nº 66.315, que regulamentou os 
dispositivos legais da lei acima referida, já avançou mais no sentido 
de dispor de mecanismos para a implantação de programas de 
monitoria, retirando um pouco o caráter de isolamento da função e 
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criando algo mais estruturado. Os candidatos a monitores deveriam 
ser alunos dos dois últimos anos dos cursos de graduação de 
estabelecimentos de ensino superior federal, apresentar rendimento 
escolar geral comprovadamente satisfatório, ter obtido, na disciplina 
em causa e nas que representassem seus pré-requisitos, os 
créditos necessários e, mediante provas de seleção específi cas, 
demonstrar conhecimento sufi ciente da matéria e capacidade de 
auxiliar os membros do magistério superior em aulas, pesquisas 
e outras atividades técnico-didáticas. A prioridade era para as 
áreas da saúde, tecnológica e de formação de professor de nível 
médio e a elaboração dos programas fi cava a cargo da Comissão 
Permanente de Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva 
(COPERTIDE), comissão esta que existia em cada universidade. 
O decreto também fi xou a carga horária de 30 horas semanais de 
atividades, incluindo as discentes, e o pagamento da bolsa era 
realizado pela União, por meio do Ministério da Educação.

O Departamento de Assuntos Universitários (DAU) do 
Ministério da Educação (MEC) publicou, em 1977, uma portaria 
que baixava normas sobre a execução do programa de monitoria 
nas universidades. A portaria defi nia como objetivos da monitoria: 
despertar no aluno que apresenta rendimento escolar geral 
comprovadamente satisfatório, o gosto pela carreira docente e 
pela pesquisa; e assegurar cooperação do corpo discente ao 
corpo docente, nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
Em consonância com o caráter centralizador do regime político 
vigente à época, as vagas eram distribuídas nacionalmente pelo 
DAU e nas instituições de ensino superior (IES) pela COPERTIDE. 
Semestralmente deveriam ser encaminhados, pelas universidades, 
relatórios para o DAU especifi cando: disciplinas atendidos por 
monitor e o número de monitores em cada disciplina; carga horária 
semanal e número de turmas e número de alunos matriculados 
em disciplinas atendidas pelos monitores; número de professores, 
segundo seu regime de trabalho, atendidos por monitores; e também 
todos os dados anteriores referidos com relação às disciplinas sem 
monitores. A ênfase nesses aspectos quantitativos demonstra não 
haver uma maior preocupação acadêmica com a monitoria, visto 
que o monitor era encarado apenas como um auxiliar do professor. 
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A carga horária, nesse instrumento legal, foi reduzida para 12 horas 
semanais.

A UFRN dispõe de registros de monitores a partir de 1971, 
ano em que foram abertas 80 vagas distribuídas por disciplina. Em 
1977, o número de vagas já alcançava o total de 90 e a distribuição 
passou a ser por departamento. A primeira norma interna sobre 
a matéria foi a Resolução nº 158/1981, do Conselho de Ensino, 
Pesquisa e Extensão (CONSEPE), de 12 de agosto de 1981. Nessa 
resolução, um ponto a ser destacado é a inclusão de mais um 
objetivo no programa de monitoria, a saber: oferecer ao aluno que 
manifeste potencialidade para a docência ou investigação científi ca 
a oportunidade de desenvolver e aperfeiçoar-se consolidando 
seu progresso científi co. Em que pese o caráter abstrato desse 
dispositivo, vemos que a monitoria estava vinculada ao ensino e 
à pesquisa. As vagas continuavam a ser distribuídas pelo MEC e, 
internamente, pela Pró-Reitoria para Assuntos Acadêmicos, sendo 
o controle anual dos programas feito pela Secretaria de Educação 
Superior (SESu) do MEC. Nesse ano, registrou-se o maior número 
de monitores até os dias atuais, algo em torno de 370. A Resolução 
nº 158/91 propunha que a retribuição mensal fosse escalonada 
em valores mínimos, médio e máximo, criando uma hierarquia 
entre os monitores. A promoção era feita semestralmente com 
base na avaliação semestral até o monitor, atingir o nível máximo. 
Também foram acrescidas algumas vantagens para o monitor, 
como a prioridade em eventuais candidaturas a bolsas de pós-
graduação como também a possibilidade de o monitor participar 
de congressos e encontros científi cos mediante aprovação do 
conselho departamental.

Em 1988, foi publicada a Resolução nº 175/1988 – 
CONSEPE, de 5 de julho de 1988, que revogou a resolução anterior. 
Os únicos diferenciais em relação à resolução anterior foram: o valor 
da retribuição passou a ser fi xado pelo Conselho de Administração: 
o estudante não poderia ter outra bolsa além da de monitoria, nem 
de programas de bolsas sob a responsabilidade da universidade, 
nem de agências de fomentos; e o fi m do escalonamento em níveis. 
A SESu continuava a ter o controle sobre o programa.
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Em 31 de agosto de 1993, foi aprovada a Resolução nº 
147/93, mantendo a mesma fi losofi a das resoluções anteriores, 
mudando apenas alguns aspectos procedimentais. Aqui, porém, 
não há mais referência ao controle do MEC, o que indica que o 
programa fi cava totalmente sob a égide da universidade.

A modifi cação mais marcante, até então, ocorreu com a 
aprovação da Resolução nº 43/97, de 03/07/1997, que, introduziu 
a elaboração de projetos de ensino envolvendo monitores como 
necessária à execução do programa de monitoria. Dessa forma, 
as ações antes isoladas, tendo como base a necessidade de vaga 
para disciplina, obedecendo a determinados critérios, passaram a 
ser planejadas e integradas sob a forma de um projeto, que poderia 
ser de disciplina, de departamento (quando envolvesse mais de 
uma disciplina de um departamento) ou de centro (disciplinas de 
mais de um departamento). Isso demonstra uma mudança na 
concepção do conhecimento, antes fragmentada, agora vista sob 
a ótica da interdisciplinaridade, vindo ao encontro das tendências 
pedagógicas mais atuais, em consonância com o espírito da nova 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação, aprovada em 1996.

Ainda nesse espírito de inovação, foi acrescentado mais 
um objetivo ao programa de monitoria, a saber, a contribuição 
para a melhoria da qualidade do ensino. Essa tendência de que a 
monitoria deve estar voltada essencialmente para o ensino vai se 
consolidando aos poucos, embora essa resolução ainda fale na 
execução de atividades de ensino, pesquisa e extensão. A carga 
horária foi reduzida para 10 horas e a bolsa passou a denominar-se 
de bolsa de incentivo à docência.

A seleção de projetos passou a ser realizada por uma 
comissão de monitoria composta por um professor de cada centro 
acadêmico, indicado pelo diretor do centro, podendo, a critério 
dessa comissão, solicitar-se assessoramento de outros docentes. 
Mesmo com esses avanços, a seleção de projetos se pautava, 
ainda, predominantemente, sobre critérios quantitativos, a saber: 
para disciplinas com alto grau de reprovação ou evasão, turma com 
grande número de alunos, disciplinas oferecidas a vários cursos, e 
disciplinas de caráter teórico-prático.
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A Resolução nº 035/2001, de 3 de julho de 2001, manteve 
a mesma concepção de monitoria expressa na resolução anterior 
(nº 43/97). As mudanças signifi cativas foram: retirar a cooperação 
do corpo discente ao corpo docente, dentre os objetivos; e adotar 
critério de reprovação (40%) em turmas como prioridade na seleção 
de projetos.

Em 2004, após a seleção dos projetos de ensino, realizada no 
início do ano, a Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) iniciou um 
processo de discussão para reformulação do Programa de Monitoria 
com a intenção de dar-lhe uma nova dimensão e transformá-lo em 
um catalisador para o desenvolvimento acadêmico da instituição, 
com ênfase na melhoria do ensino de graduação.

Nesse sentido, foi realizado, em 19 de novembro de 
2004, o 1º Seminário de Iniciação à Docência, com o objetivo de 
divulgar a produção acadêmica da monitoria, proporcionar um 
espaço de refl exão sobre o processo de ensino-aprendizagem 
a partir do fazer da monitoria, integrar alunos e professores e 
pensar a monitoria articulada ao projeto político-pedagógico do 
curso de graduação. Os monitores dos projetos iniciados em 2004 
apresentaram previamente resumos de tema livre, dos quais foram 
escolhidos doze para apresentação oral. No dia do seminário, a 
programação constou, pela manhã, de uma abertura, seguindo-se 
uma conferência intitulada “A monitoria como elemento de iniciação 
à docência”. Depois houve ampla discussão sobre o tema. À tarde, 
foram realizadas as apresentações orais. Durante todo o dia, os 
monitores apresentaram pôsteres demonstrando a produção da 
monitoria. Receberam premiação os doze trabalhos da apresentação 
oral e cinco dentre os pôsteres. O pioneirismo dessa iniciativa foi, 
sobremodo, recompensador, visto que, o Programa de Monitoria 
não dispunha de uma oportunidade para ser conhecido e avaliado 
e, dessa forma, proporem-se medidas de aperfeiçoamento.

No início do ano de 2005, mesmo sob a vigência da 
Resolução nº 035/2001, o edital de projetos de ensino já incorporou 
muitos avanços qualitativos em relação aos anteriores. Durante esse 
ano, a comissão de revisão da legislação acadêmica, escolhida pelo 
Fórum de Coordenadores de Cursos de Graduação, efetuou estudos 
visando à proposição de uma nova resolução para o Programa de 
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Monitoria. Mesmo sem a aprovação da resolução, a PROGRAD 
publicou uma portaria que permitia a incorporação de monitores 
não-remunerados aos projetos de ensino, dando oportunidade a 
mais alunos de se iniciarem na docência.

Em 7 de outubro de 2005, foi realizado o 2º Seminário de 
Iniciação à Docência, que seguiu os mesmos moldes do primeiro 
com algumas modifi cações. Foi escolhido previamente um tema 
para os resumos que foi “Como o projeto de monitoria do qual 
participo contribui para a melhoria da qualidade do ensino”. A 
conferência de abertura se intitulou “Contribuição da monitoria 
para a melhoria da qualidade do ensino de graduação”. Foram 
apresentados 143 trabalhos sob a forma de resumos e pôsteres. O 
segundo seminário consolidou um avanço iniciado com a realização 
do primeiro seminário reafi rmando o seu compromisso com o ensino 
público de qualidade.

Durante o segundo seminário foi realizada uma avaliação 
que constatou que o Programa de Monitoria estava atingindo os 
objetivos a que se propunha. Para a maioria dos professores 
e alunos o programa tem contribuído para: a melhoria do 
ensino de graduação; a elaboração de novas metodologias de 
ensino; o despertar do monitor para o exercício da docência e o 
aprofundamento dos estudos; e o aprendizado do desenvolvimento 
do trabalho em equipe. Foram apontadas algumas fragilidades no 
sentido de que falta uma inserção maior da monitoria em alguns 
espaços como os cursos noturnos e as licenciaturas.

Complementando o processo de discussão iniciado em 
2004, foi aprovada a Resolução nº 013/2006, de 14 de março de 
2007, que veio concretizar todos os avanços que estavam sendo 
propostos para o Programa de Monitoria. A mudança de concepção 
fazia-se necessária ao Programa de Monitoria, principalmente na 
seleção de projetos, que privilegiava os aspectos quantitativos 
em detrimento de aspectos qualitativos. Também precisava ser 
mudada a forma de se perceber o monitor, considerado, até então, 
um auxiliar de ensino, para alguém com uma participação ativa no 
processo de ensino-aprendizagem.

Na seleção de projetos, os aspectos que passaram a 
ser privilegiados, sob a vigência da Resolução nº 13/2006, para 
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classifi cação são: articulação com projeto político-pedagógico 
do curso, ênfase no projeto de ensino e no estímulo à iniciação à 
docência, função do monitor como apoio pedagógico ao desenvolvi-
mento das atividades dos componentes curriculares, integração 
entre as áreas do conhecimento e caráter pedagógico inovador do 
projeto de ensino. Os fatores quantitativos tais como, número de 
componentes curriculares, professores, departamentos e relação 
aluno/turma, também são levados em conta, mas apenas para 
efeito classifi catório. Essa forma de escolha de projetos abre um 
espectro maior para propostas amplas, com ênfase na qualidade 
e de maior probabilidade de alcance nos objetivos acadêmicos 
institucionais. A proposta anterior valorizava atividades práticas e 
turmas com maior número de reprovações, por exemplo, mostrando 
o caráter de coadjuvância da monitoria no ensino. O monitor era 
considerado mero auxiliar de laboratório, realizador de exercícios, 
ou executor de outras atividades similares. Na nova perspectiva, 
o projeto deve estar inserido em uma proposta institucional de 
melhoria da qualidade do ensino, além de proporcionar uma forte 
contribuição no processo de formação do estudante e iniciar o 
monitor na carreira docente.

Além disso, foi ressaltado o caráter de responsabilidade 
institucional com relação aos professores orientadores quando 
exige apresentação de relatórios parcial e fi nal a serem submetidos 
à análise, sendo prevista a sanção de não participar da seleção 
seguinte para os professores cujos relatórios não tenham sido 
aprovados. Também é obrigatória a apresentação de trabalho no 
Seminário de Iniciação à Docência sob pena de incorrer na mesma 
sanção.

O 3º Seminário de Iniciação à Docência foi realizado em 
6 de outubro de 2006, no mesmo formato dos anteriores. Foi 
solicitado que os alunos apresentassem resumos contando relato 
de experiência no Programa de Monitoria. A conferência de abertura 
teve o título “Os desafi os da formação profi ssional na universidade 
brasileira”. O total de trabalhos apresentados sob a forma de 
resumos e pôsteres foi de 139. Na ocasião foi lançado um “CD” 
com os resumos dos trabalhos apresentados pelos alunos durante 
os três seminários de iniciação à docência.
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O redimensionamento também se fez presente no aumento 
do número de bolsas: de 222 bolsas em 2003 passou-se a 273 em 
2007, revelando um incremento de 22,97 %.

Também os monitores não-remunerados tiveram defi nitiva-
mente seu espaço consolidado no Programa de Monitoria, pois a 
resolução assegurou sua participação nos projetos de ensino com 
todos os direitos e obrigações do monitor bolsista, com exceção 
do pagamento da bolsa.

Com o fi m de inibir distorções históricas no contexto do 
Programa de Monitoria, foram estabelecidas as atribuições e 
vedações ao monitor. Entre as primeiras, temos: participar, junto 
aos professores orientadores, da elaboração do plano de curso do 
componente curricular; executar as atividades pedagógicas sob a 
orientação do professor; e apresentar, no Seminário de Iniciação à 
Docência, os resultados das atividades desenvolvidas no projeto de 
ensino. Já as vedações são: substituir o professor nas atividades 
de ministrar aulas, aplicar e corrigir provas; exercer atividade de 
monitoria em horários coincidentes com o plano de matrícula; 
desenvolver atividades que não estejam contempladas no projeto de 
ensino; e executar quaisquer atividades administrativas que sejam 
de responsabilidade do professor, tais como: preencher diários de 
classe, publicar resultados de avaliações e implantar dados no 
sistema de registro e controle acadêmico.

Com o fi m de otimizar as atividades administrativas relativas 
ao Programa de Monitoria, no ano de 2006 foi implementado o 
Sistema de Gerenciamento do Programa de Monitoria (SGPM), 
que informatizou o programa. Os projetos já foram cadastrados e 
avaliados on-line. Também as rotinas, tais como envio de freqüência 
e de resumos para o Seminário de Iniciação à Docência, foram 
informatizadas no referido sistema.

Para o ano de 2007, foi lançado o edital de chamada de 
projetos de ensino com 120 bolsas, que somadas às dos projetos 
em execução, resulta em uma quantidade de 273 bolsas. Com o fi m 
de subsidiar os professores na elaboração de projetos, a PROGRAD 
realizou duas ofi cinas pelo Programa de Atualização Pedagógica, 
que proporcionaram aos professores que a assistiram a percepção 
das novas diretrizes do Programa de Monitoria. A programação 
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constou de apresentação em que foram expostos os aspectos 
práticos da elaboração de um projeto de ensino. Na parte da tarde, 
foi feita a apresentação de um projeto de ensino considerado como 
um dos que atende às novas diretrizes do Programa de Monitoria. 
Nela, o professor expôs as preciosas contribuições que a monitoria 
fez para o problemático ensino da biofísica, mostrando o poder 
que dispõe o Programa de Monitoria de melhorar a qualidade 
acadêmica. Depois foram discutidas as normas da resolução e do 
edital de chamada para o ano de 2007 e esclarecidas várias dúvidas 
dos professores. Por fi m, foi apresentado o novo programa de 
informática da UFRN, o Sistema Integrado de Gestão de Atividades 
Acadêmicas – SIGA@. Este sistema está sendo desenvolvido pela 
Superintendência de Informática, para informatizar e integrar todas 
as atividades acadêmicas e administrativas na UFRN. A monitoria 
se constitui de um dos módulos do mesmo.

Por fi m cabe realçar que o Programa de Monitoria é um 
importante meio de que a instituição dispõe para melhorar a 
qualidade do ensino, além de iniciar a formação para docência já no 
curso de graduação. Toda a evolução do programa demonstra que 
nem sempre foi assim: de um simples colaborador, o monitor passou 
a ser um participante ativo no processo ensino-aprendizagem, em 
que desempenha uma função educativa catalisadora na dissemi-
nação do conhecimento.

Nesse sentido, é importante que a instituição valorize-o de 
forma permanente, sempre o submetendo a avaliações constantes, 
considerando a importância que o mesmo representa na melhoria da 
qualidade do ensino. Deve ser encarado como política institucional 
de alta relevância, visto que, também atende a uma função social de 
permanência do aluno bolsista com qualidade, além de se situar na 
execução da atividade fi m, propriamente dita, do ensino superior.

Mesmo reconhecendo os grandes avanços ocorridos, 
novos desafi os precisarão ser enfrentados, considerando a alta 
dinamicidade e complexidade das instituições universitárias na atual 
realidade brasileira. A democratização do acesso e inserção social 
são alguns desses desafi os e o Programa de Monitoria precisará 
se aperfeiçoar para atender a essas demandas.
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MONITORIA: UMA ESTRATÉGIA DE 
APRENDIZAGEM E DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA

João Dantas Pereira1 

INTRODUÇÃO

Os traços essenciais do Programa de Monitoria na 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN e as 
motivações de natureza pessoal, acadêmica e profi ssional que 
levaram o autor a aceitar o desafi o da implementação da monitoria 
na disciplina de Teoria Política oferecida aos alunos do 2º Período 
do curso de serviço social constituem, em parte, os fundamentos 
deste artigo.

A experiência passada como aluno-monitor em uma 
disciplina do curso de Psicologia do Centro de Ciências Humanas, 
Letras e Artes da UFRN, entre 1978-1981, quando era aluno-
convênio Brasil/Guiné-Bissau (África Ocidental), do Curso de 
Serviço Social, motivou o autor deste artigo a desempenhar a 
atividade de docência, desde 2002, no Departamento de Serviço 
Social desta universidade.

Do ponto de vista didático, esta atividade de iniciação à 
docência exige um processo de refl exão crítica sobre a aprendi-
zagem, que estabeleça relações com o contexto e com as condições 
dos atores envolvidos: professores e alunos. A esse propósito afi rma 
Paulo Freire:

Faz parte das condições em que no aprender 
criticamente é possível a pressuposição por parte dos 
educandos de que o educador já teve ou continua tendo 
experiência da produção de certos saberes e que estes 
não podem a eles ser simplesmente transferidos. Pelo 
contrário, nas condições de verdadeira aprendizagem, 
os educandos vão se transformando em reais sujeitos 
da construção e reconstrução do saber ensinado, ao 

 1 Professor do Departamento de Serviço Social da UFRN.
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lado do educador, igualmente sujeito do processo 
(2005, p. 26).

Nesse sentido, a monitoria tem um objetivo ambicioso 
que lhe é conferido pela legislação brasileira – Lei 5.540/68 da 
Reforma Universitária: preparar o futuro docente, tendo em vista 
o aprofundamento de conhecimentos e a melhoria da qualidade 
de ensino. A referida legislação pressupõe que a monitoria seja 
orientada pela qualidade, o que se depreende que essa atividade 
deva atender às exigências do ensino e da comunidade acadêmica 
e às transformações societárias impostas pelo processo de 
globalização.

Em uma incursão na história constata-se que, inicialmente, 
os programas de monitoria não tiveram esse perfi l. Originados 
na Índia, foram introduzidos, posteriormente pelos ingleses, 
na Inglaterra, ainda no período da Revolução Industrial, mais 
precisamente por volta de 1797 como uma estratégia de ensino-
aprendizagem para compensar a falta de professores habilitados 
(NATÁRIO, 2001).

No Brasil, essa atividade só aparece na primeira metade do 
século XIX. A literatura nacional registra que, no país, a prática da 
monitoria ocorreu pela primeira vez em 1823, no Rio de Janeiro, 
subordinada ao Ministério da Guerra. Importada da Inglaterra do 
século XVIII, sustentou-se até 1838, sem que houvesse iniciativas 
para repensá-la e adequá-la à realidade brasileira. Utilizada de 
forma automática e simplista, no governo imperial, a monitoria 
foi uma solução barata para os graves problemas educacionais 
do país, pois faltavam professores habilitados e recursos para o 
seu pagamento. A forma deturpada de implantação da monitoria, 
contradizendo com os valores e princípios que orientavam o ensino, 
fez com que aqueles educadores não mais se interessassem pela 
monitoria (FEDERIGHI, 1989).

Atualmente, no âmbito da legislação que a regulamentada, 
o monitor é um estudante inserido no processo de ensino-
aprendizagem, que se dispõe a colaborar com a aprendizagem 
de seus colegas, e que, ao mesmo tempo, participa do processo 
de ensino-aprendizagem junto ao professor (FOGARTI; WANG, 
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1982; ABREU; MASETTO, 1989; FEDERIGHI, 1989; NATÁRIO; 
VENDRAMINI, 1998 apud NATÁRIO, 2001).

Devido à importância do tema, este artigo buscou em 
consultas à legislação brasileira específi ca e à literatura especializada 
subsídios para aprofundá-lo. Paralelamente, foram feitos acessos 
sistemáticos aos sites sobre a monitoria e iniciação à docência. Todo 
o material bibliográfi co consultado está devidamente referenciado. 
Espera-se que este artigo seja um estímulo para os alunos que 
pretendem ingressar nas atividades de iniciação à docência.

CONTEXTUALIZANDO O PROJETO DE MONITORIA

De um modo geral, percebe-se que a implementação da 
monitoria nas IES – Instituições de Ensino Superior tem contribuído 
para a melhoria não só do ensino, mas também, da cooperação 
entre discentes e docentes. Constata-se que essa experiência 
enriquece e aprofunda os conhecimentos necessários para a 
formação acadêmica e profi ssional dos alunos.

Orientada por uma visão interdisciplinar e indissociável 
entre a pesquisa/ensino/extensão, a monitoria deve possibilitar a 
(re)signifi cação do saber e a transposição didática no pensar e no 
fazer do ato educativo (BORDENAVE; PEREIRA, 2002).

Em consonância com esses princípios o projeto de monitoria 
intitulado “Assessoria aos alunos do 2º Período da disciplina de 
Teoria Política do curso de Serviço Social”, tem como objetivo geral 
assessorar os alunos matriculados na disciplina, a cada semestre, 
por meio de um acompanhamento sistemático e individualizado, 
com participação efetiva do aluno-monitor. Os objetivos específi cos 
e operacionais são os seguintes:

• destacar a importância da disciplina para a compreensão 
de suas ligações com a política, o poder e a sociedade;

• permitir a elucidação de dúvidas por meio de aprofun-
damento das temáticas propostas no conteúdo programático da 
disciplina;

• desenvolver variadas técnicas de dinâmica de grupo em 
sala de aula, visando à fi xação e refl exão dos conteúdos essenciais 
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e sua articulação com os desafi os que se colocam a todos na 
sociedade contemporânea brasileira.

A preocupação central do programa da monitoria é subsidiar 
por meio de um trabalho conjunto, envolvendo professores e alunos, 
a consecução dos objetivos da disciplina, apresentados a seguir:

• articular um conjunto de conceitos ligados à teoria 
política;

• discutir, com base no suporte teórico sugerido pela 
bibliografi a fornecida, aspectos relacionados ao campo da política, 
bem como perceber os traços essenciais das diferentes tipologias 
e concepções teórico-metodológicas da ciência política;

• identifi car e estabelecer relações entre a política e o poder 
e entre a política e a moral;

• perceber o papel importante desempenhado pelos partidos 
políticos nas sociedades contemporâneas;

• refl etir sobre a articulação entre o estado e a sociedade civil 
e entre o poder político e sua gestão nas sociedades democráticas 
contemporâneas.

A participação dos alunos no Programa da Monitoria está 
condicionada a uma seleção, da qual poderão participar todos os 
alunos, regularmente matriculados, que tenham sido aprovados, 
com média igual ou superior a sete, nos componentes curriculares, 
objeto do projeto de ensino (Resolução 13/2006 – CONSEPE).

O interesse por uma articulação equilibrada das funções 
fi m da universidade ensino/pesquisa/extensão contribuiu para a 
opção em apresentar à Pró-Reitoria de Graduação – PROGRAD/
UFRN um projeto de monitoria para a disciplina de Teoria Política 
oferecida aos alunos do curso de Serviço Social.

Ciente dos desafi os e limitações de ordem acadêmica que 
teria de enfrentar, o autor não hesitou em aderir ao programa, 
impulsionado por duas grandes motivações. A primeira, de ordem 
pessoal, vincula-se ao interesse manifesto pelo aprimoramento da 
disciplina, de conformidade com a política de qualidade do ensino, 
prioridade da gestão da UFRN. A segunda, de natureza acadêmica 
e profissional, por permitir, não só aos alunos matriculados 
semestralmente, mas também ao professor-orientador, o melhor 
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aproveitamento do conteúdo programático e das estratégias de 
ensino-aprendizagem colocadas à sua disposição.

O compromisso com a qualidade do ensino de graduação e 
a necessidade de profi ssionalização da docência são pressupostos 
que norteiam os projetos de iniciação à docência. Com propriedade, 
Masetto aborda essa questão.

No Brasil, cerca de duas décadas atrás, iniciou-se 
uma autocrítica por parte dos diversos membros 
participantes do ensino superior, principalmente de 
professores, sobre atividades docentes, percebendo 
nela um valor e um significado até então não 
considerados. Começou-se a perceber que, assim 
como para a pesquisa se exigia desenvolvimento de 
competências próprias – a pós-graduação buscou 
resolver esse problema – a docência no ensino 
superior também exigia competências próprias que, 
desenvolvidas, traria àquela atividade uma conotação 
de profi ssionalismo e superaria uma situação até 
então em contradição com o ‘ensinar por boa 
vontade’, buscando apenas certa consideração pelo 
título de ‘professor de universidade’, ou apenas para 
‘complementação salarial’, ou ainda ‘para fazer alguma 
coisa que restasse do exercício de outra profi ssão’ 
(MASETTO, 1998, p. 13).

Diante do contexto apresentado, o programa de iniciação 
à docência deve ser visto como embrião de um processo de 
formação continuada, que visa à melhoria da atuação daquele 
que interfere como sujeito aprendente e ativo na consolidação de 
sua própria aprendizagem, e no entendimento do ensino como 
uma prática refl exiva não espontânea e automática (FERREIRA; 
REALI, 2006).

Nessa perspectiva, o projeto de monitoria “Assessoria aos 
alunos do 2º Período da disciplina Teoria Política do Curso de Serviço 
Social” defi niu para o aluno-monitor as seguintes atribuições:

• cumprir a carga horária estabelecida;
• executar integralmente o programa proposto pelo 

professor-orientador;
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• ler e elaborar fi chamentos de leitura;
• auxiliar na pesquisa bibliográfica de temas e/ou de 

materiais didáticos de apoio;
• acompanhar as atividades acadêmicas previstas no 

cronograma da disciplina;
• acompanhar as orientações do professor, aos alunos da 

disciplina, entre outras;
• participar com o professor-orientador no estabelecimento de 

estratégias que despertem interesse na execução de levantamentos 
bibliográfi cos;

• participar na organização e agendamento de orientações 
individuais referentes aoconteúdo da disciplina;

• participar na coordenação de atividades individuais e 
grupais realizadas em sala de aula.

Além dessas atribuições, compete ao aluno-monitor 
promover a integração entre o professor e aluno nas atividades de 
ensino. Incluem-se, também, outras tarefas didáticas realizadas sob 
a coordenação do professor orientador, tais como: preparação de 
aulas, trabalhos e atividades práticas para auxiliar aos estudantes 
com difi culdades de compreensão do conteúdo da disciplina, 
respeitando sempre as limitações do nível de conhecimento do 
aluno-monitor.

Na UFRN os projetos de monitoria, de um modo geral, 
têm tido um impacto positivo, principalmente se for considerado o 
crescimento quali-quantitativo da participação do aluno-monitor nos 
Seminários de Iniciação à Docência – SID, realizados anualmente, 
desde 2004. Na apresentação dos trabalhos pelos alunos constata-
se o desenvolvimento intelectual do aluno-monitor em todos os 
cursos da UFRN onde a monitoria é oferecida. A realização desses 
seminários tem contribuído não só para integrar o aluno de forma 
efetiva no processo de iniciação à docência, mas também para 
consolidar o reconhecimento da atividade de monitoria como um 
dos melhores instrumentos de capacitação para o ensino.

Com o intuito de contribuir para que os alunos de Serviço 
Social tenham, no período de sua formação, uma iniciação à 
docência, este projeto faz uma interlocução com as diferentes áreas 
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do conhecimento em Ciências Sociais e Humanas, sobretudo com 
a Sociologia, a Ciência Política e o Direito.

A atividade de monitoria tem-se revelado de grande 
importância para a formação e capacitação de professores, 
principalmente, em um contexto mais amplo no âmbito do ensino 
superior brasileiro, que ultrapassa os limites dos cursos de 
graduação. Assim sendo, a implementação de projetos de iniciação 
à docência é apontada como uma necessidade para minimizar as 
difi culdades de professores principiantes e uma das estratégias 
adequadas para enfrentar os problemas a que estão sujeitos 
(MARCELO;GARCIA, 1999; FEIMAN-NEMSER, 2001; WANG; 
ODELL, 2002).

Na monitoria, o professor desempenha o papel de 
mediador dos conhecimentos, estabelecendo a relação entre os 
conhecimentos específi cos e a prática pedagógica. Para isso é 
necessário um acompanhamento sistemático das atividades a 
serem desempenhadas pelo monitor. São, portanto, atribuições do 
professor orientador:

• elaborar com o aluno-monitor o plano de atividades 
semestral;

• organizar o horário de trabalho que assegure a prática 
conjunta de monitoria como atividade complementar e acessória 
no cumprimento das atividades previstas no conteúdo programático 
da disciplina;

• orientar e acompanhar as atividades do aluno-monitor, 
discutindo questões através de suportes teórico-metodológicos e 
práticos indispensáveis à sua formação.

A função a ser desempenhada pelo professor-orientador é 
sintetizada com propriedade por Barros e Lehfeld.

O professor encaminha e sistematiza recursos de 
aprendizagem advindos de sua experiência, e o aluno 
estuda e desenvolve o programa de aprendizagem, 
individual ou em grupo, assumindo a responsabilidade 
pelos seus resultados sob a ação do professor que 
objetiva facilitar e orientar o processo (BARROS; 
LEHFELD, 2000, p. 16).
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ESTRATÉGIA DIDÁTICA INOVADORA

Diante da preocupação em cumprir com uma das 
fi nalidades do projeto de monitoria, que se refere à iniciação do 
aluno no processo de docência, a disciplina Teoria Política buscou 
implementar uma metodologia inovadora. Nas aulas são utilizadas 
técnicas de dinâmica de grupo em sala de aula tais como: estudos 
dirigidos; seminários temáticos; aula de assembléia; júri pedagógico; 
você me ensina; apresentação de fi lmes e documentários, seguida 
de debate. Na execução da maior parte dessas técnicas recorre-se 
às novas Tecnologias de Informação e Comunicação – TICs.

O debate de fi lmes e documentários é feito com base em 
um roteiro de 10 itens, adaptado pelo autor deste artigo, designado 
“Pontos para análise de um fi lme” (MOSCARIELLO, 1985). O relato 
dessa experiência pedagógica foi priorizado, considerando que, 
dentre as técnicas utilizadas, esta é a que tem provocado maior 
impacto junto aos alunos, permitindo discutir algumas questões 
importantes da atualidade.

Os alunos participam efetivamente na escolha dos fi lmes, 
tomando como referência os objetivos gerais e específi cos da 
disciplina e os temas da atualidade. A possibilidade de estabelecer 
o diálogo entre o teórico existente e o real constitui um dos traços 
essenciais dessa técnica.

No desenvolvimento da técnica, solicita-se primeiramente 
aos alunos, que dividam o fi lme ou documentário em episódios 
(seqüência ou capítulos) e procurem as cenas principais, 
considerando a cena como uma unidade ambiental; em seguida, 
é feita a individualização dos personagens que aparecem no fi lme. 
O personagem signifi ca todo o ser que tem uma ação individual no 
fi lme ou no documentário (uma pessoa, um animal, uma coisa, um 
grupo). Independentemente da individualização dos personagens 
é solicitada, ainda, a individualização do protagonista, ou seja, 
do elemento central do fi lme. O protagonista pode coincidir com 
um personagem ou, em casos extremos, ser uma relação entre 
personagens. Um dos pontos altos do debate é a passagem 
do roteiro, onde é solicitada a conclusão da história do fi lme. 
Nesse momento, surgem articulações e aproximações didáticas 
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interessantes entre o fi lme ou documentário com o cotidiano, os 
objetivos e o conteúdo programático da disciplina de Teoria Política, 
feitas não só pelos alunos, mas também pelo professor e monitor. 
É o momento da procura das características dos personagens, das 
relações entre si e com o protagonista, visando a individualização 
dos aspectos técnicos do fi lme, ou seja, aquilo que o autor ou 
realizador (diretor) quis comunicar através da sua obra. É o 
momento da refl exão sobre o conteúdo do fi lme na medida em que 
o tema central e outros eventuais são questionados. Também são 
feitas considerações acerca do comportamento dos personagens 
e do protagonista. No seguimento, faz-se uma refl exão sobre os 
aspectos linguísticos e estéticos, ou seja, uma avaliação sobre a 
unidade do fi lme ou a sua falta; e sobre o uso da linguagem das 
imagens e a interpretação dos atores e da música, entre outras. 
Na consideração estética se busca conceber como se exprime o 
tema central do fi lme ou documentário e outros eventuais temas, e 
se há harmonia no emprego dos diversos elementos da linguagem 
cinematográfi ca. Em síntese, a aplicação da técnica tem grande 
signifi cado para o ensino-aprendizagem porque permite exprimir a 
própria experiência pessoal e social, além de outras considerações 
e experiências julgadas oportunas, principalmente as de caráter 
social, política, histórica e educativa.

No que se refere à utilização de novas tecnologias de 
informação, existe o entendimento de que o uso dessas tecnologias 
tem representado um grande estímulo à participação dos alunos 
nas atividades realizadas em sala de aula. Kemczinsky ressalta a 
importância de se repensar recursos tecnológicos em função do 
ensino e aprendizagem.

A rápida evolução tecnológica que estamos 
presenciando hoje, nos tem colocado frente a novos 
problemas que exigem também soluções inovadoras. 
A universidade, como um espaço privilegiado para 
a apropriação e construção de conhecimento, tem 
como papel fundamental instrumentalizar seus 
estudantes e professores para pensar de forma criativa 
soluções tanto para os antigos como para os novos 
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problemas emergentes desta sociedade em constante 
renovação. Essa dinâmica evolução tecnológica vem 
provocando uma revolução no processo de ensino 
e consequentemente no conhecimento. O acesso à 
Internet e a disseminação do uso do computador estão 
possibilitando mudar a forma de produzir, armazenar 
e disseminar a informação. As fontes de pesquisa 
pela Internet como as bibliotecas digitais e cursos a 
distância vêm crescendo gradativamente. Com isso, as 
universidades estão iniciando o processo de repensar 
suas funções de ensino-aprendizagem (KEMCZINSKY 
et al., 2006, p.1).

As técnicas de dinâmica de grupo têm desempenhado um 
papel importante no ensino da disciplina Teoria Política no Curso 
de Serviço Social. O estímulo para estabelecer inúmeras relações 
com a realidade, transformando a informação em conhecimento, 
permiti que o processo de formação do aluno compreenda, ao 
mesmo tempo, as dimensões ideológica, política e técnica.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao fi nalizar este artigo reafi rma-se que a monitoria é um 
instrumento importante na preparação do futuro docente que, 
bem conduzida, pode contribuir para a melhoria de ensino e para 
iniciação à docência.

A perspectiva interdisciplinar, um dos importantes eixos da 
monitoria, faz dessa atividade acadêmica um instrumento estratégico 
na articulação do ensino com a pesquisa e a extensão.

A utilização de técnicas de dinâmica de grupo tem reduzido 
uma certa monotonia e desmotivação provocadas pelo excesso de 
aulas expositivas. Além disso, essas técnicas têm contribuído para 
o desenvolvimento de algumas competências, para a fi xação e 
refl exão de conteúdos essenciais da disciplina e para a articulação 
desses conteúdos com as temáticas que integram o objeto de 
estudo do Serviço Social e de outras áreas afi ns.
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A monitoria constitui-se, portanto, em um dos grandes 
estímulos ao aprendizado do aluno-monitor e de iniciação à 
docência. Revela-se, ainda, como uma das estratégias para a 
consolidação da melhoria da qualidade de ensino, uma exigência 
da comunidade acadêmica em geral e do ensino superior brasileiro 
em particular.
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O presente trabalho consiste em um relato de experiência 
como coordenadora de projeto de ensino relacionado ao estudo 
histórico e epistemológico da psicologia. Trata inicialmente da 
importância dessa abordagem para a formação do psicólogo, em 
seguida considera as difi culdades para o seu ensino, e explicita as 
condições de realização do projeto. Finalmente, discorre sobre que 
aspectos do projeto que contribuem para uma melhoria do ensino 
de graduação e para o incentivo à docência entre os monitores.

OS FUNDAMENTOS HISTÓRICOS E EPISTEMOLÓGICOS 
E A FORMAÇÃO DO PSICÓLOGO

No contexto da formação acadêmica dos psicólogos, bem 
como no seu exercício profi ssional, algumas questões retornam 
com insistência, revelando-se difíceis de serem esgotadas. Será 
a psicologia uma ciência? Haverá lugar para uma ciência do 
psicológico? Como garantir a validade de suas produções? Qual 
seria a função primordial e inequívoca do psicólogo? O que o 
distinguiria dos demais profi ssionais e garantiria sua identidade? 
Que lugar deveria ocupar na sociedade em que se acha inserido 
como profi ssional?

Seja ao interrogar a legitimidade dos conhecimentos 
produzidos no contexto da formação acadêmica, seja por denunciar 
a difi culdade de estabelecer uma identidade profi ssional consensual, 
tais questões apontam para a existência de diferenças fundamentais 
e irredutíveis entre as teorias que constituem o campo da psicologia, 
e, portanto, revelam a difi culdade, quiçá a impossibilidade, de 
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uma convergência ou síntese unifi cadora (FIGUEIREDO, 1991). 
Ressalvamos, no entanto, que, se a nenhuma de tais questões 
corresponderia uma resposta unânime, no esforço de respondê-las, 
muito já se produziu até aqui.

No que diz respeito à história da ciência, os mais assíduos 
estudiosos a se ocuparem dela têm sido fi lósofos da ciência, 
historiadores e sociólogos. Uns enfatizam aspectos relativos aos 
pressupostos fundamentais e metodologias, outros, à condições 
históricas de sua produção e, outros ainda, seus determinantes 
políticos e ideológicos (KUHN, 1962; STENGERS, 1993). De 
qualquer dessas perspectivas, sobram críticas contundentes 
dirigidas à psicologia e aos psicólogos, seja numa denúncia cabal 
de sua impossível cientifi cidade, seja apontando seu compromisso 
histórico com a individualização da sociedade ocidental moderna, 
ou ainda, o caráter alienado e ideológico de suas teorias e técnicas 
mais consagradas (PENNA, 1991; CHAUÍ, 1995).

Dentre os autores que se dedicam à história da psicologia, 
alguns contribuem com relatos de fatos, nomes e considerações 
sobre infl uências fi losófi cas e métodos utilizados. São histórias 
que seguem uma cronologia linear das escolas e sistemas teóricos 
da psicologia, sem maiores considerações sobre as condições 
socioculturais, as implicações ideológicas e conseqüências éticas 
de suas produções (HEIDBREDER, 1981; SCHULTZ; SCHULTZ, 
1992). Outros buscam contextualizar o surgimento das idéias 
acerca do psicológico, bem como os homens que as produziram 
e interrogar as relações entre estes e as demandas com que se 
acham comprometidos. Tais estudos evidenciam que muito do que 
constitui o campo dito de aplicação da psicologia, especialmente 
no que diz respeito à avaliação psicológica e psicometria, surgiu 
em resposta a demandas de ajustamento e controle dos indivíduos, 
no âmbito da sociedade ocidental moderna e plenamente 
mercantilizada. Revelam, portanto, que a psicologia assume um 
caráter marcadamente ideológico, ao concorrer para legitimar 
práticas sociais de dominação (CAMBAÚVA; SILVA; FERREIRA, 
1998; FIGUEIREDO, 2004).

Destacamos aqui a abordagem singular de Figueiredo 
(2002) que considera as condições sócio-históricas, do surgimento 



Coleção Pedagógica n. 9 83

dos projetos de psicologia, como ciência independente, busca uma 
explicitação dos seus pressupostos teóricos e metodológicos, e 
interroga as relações entre as vicissitudes do debate epistemológico 
a partir do advento da ciência moderna e a constituição do 
psicológico como objeto de investigação.

No Brasil, a profi ssão de psicólogo foi reconhecida há pouco 
mais de quatro décadas, embora tenha surgido na prática pelo 
menos três décadas antes, seja no âmbito das práticas médicas 
higienistas, em seu movimento de expansão e normatização da 
vida social (COSTA, 1989), seja na esteira do movimento conhecido 
como Escola Nova, o qual teria ido buscar, junto às teorias e técnicas 
da psicologia de então, a legitimação de seus ideais (BOCK, 
1999; PATTO, 1993). Portanto, em seus primórdios, a profi ssão 
de psicólogo se afi rma e se faz reconhecer em nosso país, a partir 
de um enquadramento marcadamente tecnicista e comprometido 
com os valores e normas vigentes. Neste contexto, o exercício 
profi ssional se caracteriza pelo empenho em responder, de modo 
cada vez mais efi caz, às demandas sociais que são endereçadas 
ao psicólogo. Só recentemente é que a bandeira de afi rmação 
da identidade profi ssional se vincula, no âmbito das entidades de 
classe e das instituições formadoras, a uma preocupação com o 
papel social do psicólogo, numa leitura sócio-histórica (BOCK, 1999; 
YAMAMOTO, 1999).

No entanto, sem que se dê a devida importância ao estudo 
histórico da psicologia, visando estabelecer relações entre os 
pressupostos epistemológicos dos diversos projetos que a constituem 
e as condições socioculturais em que surgem, os psicólogos tendem 
a permanecer reféns das demandas que lhes são endereçadas, 
comprometendo-se em satisfazê-las sem maiores questionamentos. 
Portanto, em nosso entendimento, é, mediante a explicitação dos 
determinantes sócio-históricos e dos fundamentos epistemológicos 
de suas referências teórico-metodológicas, que o psicólogo pode 
vir a reconhecer os limites de suas práticas, bem como interpretar, 
de um modo crítico e devidamente contextualizado, as diferentes 
demandas com que se depara no exercício da profi ssão. Desse 
modo, ao assumir uma posição mais responsável e consistente, 
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pode intervir de modo mais criativo e, ao mesmo tempo, mais atento 
às implicações ideológicas e éticas de sua atuação profi ssional.

Muito embora uma abordagem histórica e epistemológica da 
psicologia tenha sua importância reconhecida por vários autores, 
é de modo ainda muito incipiente que tem aparecido na formação 
profi ssional dos psicólogos em nosso país, consistindo em uma ou, 
quando muito, duas disciplinas dedicadas ao tema.

Digno de nota, no entanto, é o fato de que as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para os cursos de graduação em Psicologia, 
aprovadas pelo Ministério da Educação (MEC) em 2004, incluem 
como um dos eixos estruturantes da formação em psicologia os 
fundamentos epistemológicos e históricos, que, como tal, devem 
se expressar verticalmente em todo o currículo. Tais diretrizes, 
elaboradas com a contribuição de vários órgãos, instituições e 
entidades representativas da psicologia como ciência e profi ssão, 
devem ser observadas pelas instituições de ensino superior do 
país. Sendo assim, essas instituições deram início a estudos e 
discussões, tendo em vista uma reestruturação de seus cursos 
de graduação em psicologia. Na UFRN, o novo projeto político-
pedagógico foi recentemente aprovado e entrou em vigor no 
primeiro período letivo de 2007.

O novo projeto político-pedagógico, em seu primeiro período, 
propõe uma introdução ao campo da Psicologia do ponto de vista 
de sua constituição como ciência e profi ssão, a partir de uma 
abordagem histórica e epistemológica. Para tanto, conta com uma 
atividade complementar Espaço Integrativo I, que visa articular as 
temáticas abordadas nos módulos: Epistemologia das Ciências 
Humanas e Fundamentos de Teoria Social e Antropologia, num 
primeiro momento, seguidos de História da Psicologia e Ética. 
O segundo período, visando um aprofundamento da temática 
introduzida no primeiro, conta com seis módulos dedicados aos 
grandes paradigmas que constituem o campo da psicologia: 
Comportamentalismo; Psicologia da Gestalt; Psicologia Cognitiva; 
num primeiro momento, logo seguidos de Psicanálise; Psicologia 
Humanista- Existencial; e Introdução ao Paradigma Social. Há 
também o Espaço Integrativo II, visando uma articulação entre os 
módulos do segundo período.
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CONSIDERAÇÕES SOBRE O ENSINO 
DE HISTÓRIA DA PSICOLOGIA

Ora, se a temática rapidamente até agora apresentada resulta 
árida para a grande parte dos psicólogos, que dizer dos efeitos que 
sua introdução, por mais cautelosamente que a façamos, tende a 
provocar nos alunos do primeiro período do curso de graduação 
em psicologia. Sem sombra de dúvidas, a tarefa que compete aos 
professores desse período é de desfazer ilusões. Mas tal desilusão 
tem como alvo algumas noções ingênuas e idealizadas: da ciência 
como um campo convergente de conhecimentos pelo qual se chega 
à verdade sobre todas as coisas; da psicologia como um campo 
unifi cado e consensual de conhecimentos sobre a vida psíquica; e 
do profi ssional de psicologia como um prestador de serviço que, ao 
se entrincheirar nas barricadas da excelência e da efi cácia, estaria 
isento de responsabilidades ideológicas e éticas.

Esse caráter de destituição de certas idealizações, devido à 
própria especifi cidade do assunto em tela, responde, em parte, pelas 
difi culdades com o ensino da disciplina, na medida em que exige 
um esforço de refl exão crítica, que tende a ser vista com antipatia 
e relutância, por quem, ancorado no senso comum, identifi ca a 
psicologia como prática profi ssional justifi cada de antemão e vê seu 
objeto de forma naturalizada. Sendo assim, a tarefa fundamental 
de revelar o caráter construído, não universal e não necessário 
do modo como signifi camos nossa existência e dos modos de 
subjetivação disponíveis na sociedade individualizada, a qual opõe 
o indivíduo à sua coletividade e separa o sujeito de seus objetos, 
não é facilmente assimilável (FIGUEIREDO, 2000; CAMBAÚVA; 
SILVA; FERREIRA, 1998).

De outra parte, há o impacto inicial provocado pela mudança 
do ensino médio para o ensino superior, em que se espera uma 
posição mais ativa e uma relação mais crítica do aluno com os 
autores e textos. O ensino médio centrado de modo quase exclusivo 
em uma transmissão de conteúdos que tem por meta o exame 
vestibular, tende a retardar o desenvolvimento de uma relação 
mais refl exiva, investigativa e crítica do aluno com o conhecimento, 
dificultando sua inserção no contexto acadêmico, no qual os 
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avanços se fazem mediante questionamentos sistemáticos e bem 
fundamentados.

Destacamos ainda outros fatores que concorrem para 
as dificuldades em relação ao ensino dessa disciplina e que 
dizem respeito às condições pouco propícias: instalações físicas 
defi cientes do setor de aulas, com salas quentes e expostas aos 
mais diversos ruídos; tamanho das turmas, sempre em torno de 
cinqüenta alunos; e sobrecarga de tarefas que competem ao 
professor na vida acadêmica atual.

UMA EXPERIÊNCIA COM PROJETO DE ENSINO

A elaboração do projeto de ensino, objeto deste artigo, foi 
motivada por uma conjunção de fatores: uma convicção sobre a 
importância de melhorar o aproveitamento dos alunos no âmbito 
da disciplina Teorias e Sistemas em Psicologia, pelas razões 
anteriormente dispostas quanto à relevância do tema para a 
formação do psicólogo; uma compreensão acerca das difi culdades 
enfrentadas pelos alunos, de modo a viabilizar algumas estratégias 
de solução para as mesmas; e um interesse em promover o 
incentivo à docência junto aos monitores.

No ano de 2005, a seleção dos projetos de ensino ocorreu 
com o primeiro período letivo já em curso. Mesmo assim, procuramos 
inserir de imediato os monitores nas atividades propostas para eles, 
no âmbito da disciplina acima referida.

Algumas aulas foram planejadas com a participação dos 
monitores de acordo com as seguintes dinâmicas. Uma vez 
estabelecido o tema a ser abordado, de acordo com o programa 
da disciplina, os monitores apresentavam suas compreensões, 
dúvidas e questionamentos acerca dos assuntos em questão, o que 
contribuiu para uma visão mais acurada das difi culdades enfrentadas 
pelos alunos. Essa experiência possibilitou a redefi nição de algumas 
estratégias didáticas que, anteriormente, havíamos empreendido.

Nessas reuniões de planejamento, os monitores eram 
encarregados de realizar uma busca de referências suplementares 
em relação ao tema da aula. Essa atividade permitiu um alargamento 
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da visão sobre o tema, tanto para a professora, como para os alunos, 
contribuindo ainda para um maior envolvimento dos monitores com 
a temática geral da disciplina e com os temas específi cos de cada 
aula.

Um dos monitores participou também de algumas aulas com 
a professora, contribuindo ativamente na discussão dos temas. Essa 
participação do monitor nas aulas, de modo geral, é muito restrita, 
dado que, no horário da disciplina envolvida no projeto de ensino, 
os monitores estão matriculados como alunos em outras disciplinas. 
No entanto, parece inegável que, quando possível e desde que 
devidamente conduzida pelo professor, essa experiência resulta 
em incentivo adicional para o monitor em relação à docência, bem 
como para o engajamento dos alunos nas aulas.

Outra atividade realizada por cada um dos monitores 
consistiu em se reunir com os alunos da disciplina, preferencial-
mente em pequenos grupos e eventualmente de modo individual. 
Nesses encontros os monitores disponibilizavam apoio aos 
alunos da disciplina com relação a diferentes tarefas, tais como: 
levantamento bibliográfi co suplementar junto a bancos de dados 
informatizados e outros; preparação de resenhas de textos; 
planejamento e elaboração de trabalhos acadêmicos. Ainda por 
ocasião desses encontros, os monitores procuravam identifi car 
eventuais dificuldades enfrentadas pelos alunos, bem como 
contribuir com a solução junto à professora.

Constatamos um empenho maior dos alunos nas aulas, 
especialmente com o planejamento e elaboração dos trabalhos em 
grupos apresentados no fi nal do período, nos quais cabia a cada 
grupo apresentar um dos grandes sistemas ou teorias da psicologia, 
explicitando seus fundamentos históricos e epistemológicos e 
refl etindo sobre suas implicações éticas e ideológicas. Como 
resultado, tivemos trabalhos com um nível geral de argumentação 
e discussão melhor do que a média dos apresentados em anos 
anteriores.

Quanto às disciplinas do segundo período, Psicologia 
Humanista-Existencial, Psicologia da Gestalt, Behaviorismo e 
Psicanálise, enfrentamos algumas dificuldades na realização 
do projeto. Destacamos alguns fatores estruturais como: o fato 
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de serem quatro disciplinas, cabendo a cada monitor trabalhar 
com duas, o que impunha uma certa dispersão, e a difi culdade 
de conciliar os horários das professoras com a coordenadora e 
os monitores. Outros fatores, de caráter contingente, também 
contribuíram para difi cultar as reuniões de planejamento conjunto 
no segundo período, dos quais destacamos o fato de duas das 
disciplinas terem sido designadas a professores substitutos, que 
foram contratados com o período letivo já iniciado.

Em que pesem as difi culdades anteriormente descritas, os 
monitores revelaram compromisso e empenho ímpares com os 
objetivos do projeto, mostrando-se engajados e criativos. Digna 
de nota foi a iniciativa deles de procurar, junto aos alunos, formas 
alternativas de utilização de um horário, tornado vago, devido ao 
cancelamento de uma das disciplinas do semestre.

O interesse dos monitores pela docência, já presente na 
escolha de participar do projeto, consolidou-se mediante essa 
experiência, o que se confi rmou melhor pelo fato de dois monitores 
participantes desse projeto terem prestado exame de seleção para o 
programa de mestrado do Departamento de Psicologia da UFRN.

Atualmente, estamos no segundo ano de desenvolvimento 
desse projeto de ensino, procurando melhorar os aspectos que 
foram considerados defi citários em nossa avaliação do ano anterior, 
resolvendo as difi culdades que então enfrentamos.

Essa experiência inaugural como coordenadora de um 
projeto de ensino, supera, em muito, nossas expectativas, quanto 
ao modo como contribui para um exercício mais acurado de nossas 
atividades como docente. Isto se deve ao proveitoso trabalho com os 
monitores, que nos instigam a repensar e a rever nossas estratégias 
e argumentos.
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REFLEXÕES INICIAIS

Um dos principais objetivos da educação é o de contribuir 
para a construção de competências e habilidades úteis para o 
bom desempenho do papel social, no qual se incluí o desempenho 
da profissão. Para tanto, é necessária a criação de espaços 
signifi cativos que possibilitem ao aluno, dentre outras coisas, a 
integração de conhecimentos. Morin ocupa-se em discutir esse 
processo, elucidando princípios metodológicos que contribuem para 
o alcance do objetivo proposto e destaca o princípio sistêmico “que 
permite religar o conhecimento das partes com o conhecimento do 
todo e vice-versa” (2003, p. 330). Nesse sentido, é de fundamental 
importância uma ação coletiva, para que, ao fi nal do processo 
formativo, esses espaços significativos possibilitem ao aluno 
a integração de conhecimentos, favorecendo a utilização de 
estratégias de pensamento complexo para resolução de problemas, 
apoiadas em princípios éticos.

A preocupação com a formação profissional advém do 
rápido movimento de transformação social, decorrente do avanço 
tecnológico e da conquista de uma maior agilidade no processo 
de divulgação de informações. Somado a isso, as mudanças no 
cenário econômico, especialmente no que diz respeito ao grau de 
competitividade hoje existente, interferem fortemente nas exigências 
de profi ssionais qualifi cados (NÚÑEZ; RAMALHO, 2003). Esses 
componentes se inserem no cenário formativo dos cursos superiores, 
no que concerne ao planejamento e execução de suas ações.

1 Professor do Departamento de Biofísica e Farmacologia do Centro de Biociências 
da UFRN.

 2 Professora do Curso de Psicologia da Universidade Potiguar. 

A MONITORIA NA DISCIPLINA DE BIOFÍSICA:
UM RELATO DE EXPERIÊNCIA
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Diante disso, compete ao processo educativo proporcionar 
ao aluno um saber teórico, associado ao próprio desenvolvimento 
pessoal, tendo em vista a sua formação profi ssional. Esse é 
um processo de construção coletiva, no qual professores e 
alunos colocam-se como parceiros. Cabe ao docente estimular 
a construção do pensamento crítico, criativo, aproximado do 
contexto Operacionalmente devem ser criadas situações de ensino 
problematizadoras, que impulsionem o aluno a compreender o 
sentido da integralidade na construção de suas respostas. As 
características anteriormente apresentadas são incompatíveis com 
a visão tradicional de educação, na qual a fi gura do professor se 
coloca no centro, cabendo ao alunado a posição de passividade.

Atualmente, o ensino baseado no modelo de competências e 
habilidades tornou-se um discurso comum no campo da educação, 
no entanto, colocá-lo em prática é um desafi o enfrentado diariamente. 
A própria organização das instituições de ensino superior, com 
algumas exceções, está baseada no modelo de disciplinas, que 
não privilegia espaços de integração e interlocução. Ademais, a 
própria formação dos docentes está, na maior parte das vezes, 
ancorada no modelo tradicional de educação. Essas fragilidades, 
dentre outros fatores, geram um distanciamento do campo teórico 
conceitual em relação ao campo operacional.

Além da preocupação com o quadro docente advindo 
do processo de educação tradicional, outra questão deve ser 
considerada para se pensar o processo de formação do docente 
universitário. Os cursos de Pós-Graduação3 , que teoricamente 
deveriam formar uma nova geração de educadores, comprometidos 
com a função social do processo educacional, raramente cumprem 
esse objetivo. Os espaços para inclusão dessas discussões, muitas 
vezes são subutilizados. A disciplina de Metodologia do Ensino 
Superior e o Estágio da Docência, teoricamente prestam-se a esse 

3 Essa afi rmação não tem o intuito de generalização, no entanto, no campo 
Biomédico, podem ser consideradas exceções práticas diferente das acima 
relatadas. 
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fi m, muito embora, na prática, são pouco valorizados e muitas 
vezes, nota-se, no caso do Estágio da Docência, uma utilização 
inadequada, pois, ele acaba funcionando como um mecanismo de 
substituição do professor pelos seus pós-graduandos em sala de 
aula4 .

Observa-se ainda, que, em processos seletivos, a própria 
instituição universitária atribui maior valor à produção científi ca do 
que à experiência na docência. Obviamente, os mestres e doutores, 
interessados na carreira acadêmica investem na construção do perfi l 
profi ssional exigido nos concursos para professores. Atualmente, a 
UFRN desenvolve uma política de qualidade acadêmica, que tem 
como um dos programas estruturantes a melhoria da qualidade do 
ensino de graduação. A execução desse programa tem contribuído 
para progressos significativos, a título de exemplo, cita-se a 
obrigatoriedade da participação dos professores recém-contratados, 
nos cursos de atualização pedagógica. Também são promovidos 
cursos, ofi cinas e seminários para os demais docentes sem o 
critério da obrigatoriedade. A participação desses professores ainda 
não corresponde ao esperado, exigindo estratégias de ação que 
provoquem a adesão de maior número de participantes ao Projeto 
de Atualização Pedagógica – PAP. A realização dessas ações 
contribuirá para o desenvolvimento de competências e habilidades 
requeridas para um bom desempenho da função de educador, o 
que, muitas vezes, não se percebe na Universidade.

Com a visão centrada no ensino de graduação este 
trabalho pretende refl etir a respeito da criação de estratégias de 
ensino-aprendizagem, articuladas às exigências atuais para o 
campo da educação superior, visando o processo permanente de 
construção entre discentes e docentes. Para tanto, será utilizado 
o exemplo do processo de reformulação da disciplina de Biofísica, 
ministrada no Centro de Biociências da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte.

4 Ressalta-se, quanto a isso, que a escassez de docentes nas Universidades 
Públicas corrobora para essa prática.
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BREVE HISTÓRICO DA DISCIPLINA 
DE BIOFÍSICA NA UFRN

Um breve histórico da disciplina de Biofísica demonstra 
a importância da monitoria para a concretização do projeto de 
modernização da disciplina.

A disciplina de Biofísica foi criada na década de 1960 
para ser ministrada no curso de Medicina. Com a aposentadoria 
do docente responsável pela disciplina, esta foi extinta e o seu 
conteúdo incorporado à disciplina de Fisiologia. Em 1971, com a 
criação do curso de Ciências Biológicas, a disciplina de Biofísica foi 
reativada, mas os seus conteúdos eram totalmente voltados para 
o curso médico. Em 1973, por iniciativa de um professor, foi feita 
a primeira seleção para o exercício da monitoria da disciplina de 
Biofísica. Suas atribuições eram preparar o laboratório para as aulas 
práticas e colaborar com o professor na sua execução. Em 1975, 
o monitor, na condição de recém-graduado do curso de Ciências 
Biológicas, na presença e sob a supervisão do professor, ministrou 
algumas aulas, que, submetidas à avaliação de uma banca, foram 
bem apreciadas, resultando em um contrato do ex-monitor para 
ministrar a disciplina de Biofísica na UFRN.

Apesar de naquela época não existir uma estrutura 
organizada com bolsa de monitoria e comissões de avaliação, 
como ocorre hoje, a iniciativa do professor já mostrava um resultado 
positivo, indicando que o exercício da monitoria constituía-se em 
uma excelente experiência de iniciação à docência. Nas décadas 
seguintes, outros monitores que receberam a orientação desse 
professor iniciaram-se no ensino universitário. Porém, com sua 
aposentadoria no fi m da década de 1980, a prática de monitoria na 
Biofísica deixou de existir, sendo retomada em 1998.

O novo projeto de monitoria intitulado “Novas Metodologias 
para o Ensino da Biofísica” visava à inclusão de novas aulas práticas 
desenvolvidas pelos próprios monitores e a criação da primeira 
prática virtual, utilizando um software que simulava os fenômenos 
bioelétricos em membranas biológicas. O projeto iniciou com sete 
alunos, sendo cinco bolsistas e dois voluntários, que atuavam 
em quatro turmas dos cursos de Ciências Biológicas, Medicina, 
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Odontologia e Fisioterapia. Essa iniciativa deu mais signifi cado à 
disciplina, despertando maior interesse por parte dos alunos em 
relação aos novos conteúdos. A participação dos monitores nas 
aulas práticas, além de facilitar o trabalho dos professores permitiu 
um maior envolvimento dos alunos, que se sentiam mais próximos 
dos monitores para fazer algum questionamento. Desde então, a 
monitoria é considerada uma prática positiva pelo quadro docente 
da disciplina de Biofísica.

DO DISTANCIAMENTO À APROXIMAÇÃO: O PROCESSO 
DE DESMISTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA DE BIOFÍSICA

A Biofísica é a ciência que expõe as bases físicas subjacentes 
às formas e às funções dos organismos vivos, objetivando a sua 
compreensão. Historicamente a disciplina Biofísica era avaliada, 
pela maioria dos alunos, como uma das mais desinteressantes 
da área biomédica. Acredita-se, que tal fato, estava associado 
à necessidade de conhecimentos anteriores da física e da 
matemática, geralmente áreas pouco atraentes para os alunos 
que optam pela formação na área biomédica. Além disso, a pouca 
vinculação dos conteúdos com a realidade profi ssional contribuía 
para o desinteresse dos alunos. Observava-se um elevado índice 
de evasão e de reprovação, e muitos alunos, inclusive, antes de 
se matricularem na disciplina, já expressavam aversão decorrente 
dos comentários dos ex-alunos.

Para se ter uma idéia dessa realidade, os resultados das 
avaliações institucionais, sobretudo os da avaliação dos docentes 
pelos discentes, confi rmaram a desmotivação e distanciamento, já 
mencionados. A maioria das reclamações dos alunos relacionava-
se à falta de articulação entre os professores, de inter-relação 
entre os conteúdos ministrados aos seus cursos de graduação 
e à indisponibilidade de alguns professores para tirarem dúvidas 
e discutirem assuntos pertinentes aos conteúdos ministrados. 
Esses resultados condiziam com a realidade, pois a disciplina era 
ministrada, por, pelo menos, três professores, difi cultando a relação 
de identidade professor e aluno. Também se percebia fragilidade na 
comunicação entre os professores, tanto no planejamento quanto na 
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execução das atividades. Problemas semelhantes eram verifi cados 
no processo de organização dos conteúdos, difi cultando a adaptação 
às especifi cidades da futura profi ssão. Além disso, o fato de alguns 
professores trabalharem em regime de dedicação parcial, diminuía 
o tempo de permanência na universidade, restringindo a presença 
do docente aos horários das aulas, e isso difi cultava a interação 
extra-classe entre professor e aluno.

Ao relacionar tal contexto com os objetivos inerentes ao 
processo educacional, algumas questões tornavam-se intrigantes 
e de difícil resposta. Por que a disciplina é tão desestimulante ao 
alunado? Qual a contribuição efetiva da Biofísica para a construção 
de competências e habilidades necessárias à formação do aluno? 
Como desmistifi car a disciplina?

Diante de questionamentos como esses, foram postas em 
prática estratégias, visando reverter o quadro, que vinha produzindo 
uma prática contrária aos objetivos delineados para a formação 
do aluno, além do desconforto e da insatisfação entre os atores 
envolvidos no processo de ensino-aprendizagem.

O “Projeto de Modernização do Ensino da Biofísica” foi 
idealizado com o objetivo de ressignifi car a disciplina, desenvolvendo 
uma dinâmica motivadora para o aluno. Construíram-se metas e 
ações para atingir a esse objetivo e algumas foram executadas. 
Ainda que de forma incipiente, a experiência já produziu resultados 
positivos em relação ao contexto anterior, podendo-se destacar 
a mudança de postura dos professores que, abertos ao diálogo 
com os alunos, empenham-se na realização de um planejamento 
de ensino de forma coletiva. Assim, os professores passaram a 
considerar a coerência dos conteúdos e da metodologia com as 
necessidades específi cas dos alunos nos cursos de graduação, 
ampliaram o uso de recursos de informática nas aulas teóricas e 
práticas e disponibilizaram material didático na Internet5 .

 5 A confecção, digitalização de apostilas e disponibilização na Internet de todo esse 
material estimulou os professores a editarem um livro texto Manual de Biofísica 
para a disciplina, utilizando o material previamente digitalizado acrescido de 
outros textos produzidos pelos professores. O livro se encontra atualmente na 
sua 2ª edição e tem sido utilizado pela maioria dos docentes da disciplina e por 
professores de outras instituições de ensino superior.
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Compreendia-se que o nível de complexidade para o 
desenvolvimento dessas ações acarretava a necessidade do 
envolvimento de um número maior de pessoas no processo de 
ensino e se optou por retomar a inclusão de monitores bolsistas, 
alternativa atualmente considerada de suma importância para o 
avanço do projeto.

POR QUE SER MONITOR?

Os alunos, ao terem a oportunidade de entrar em contato com 
disciplinas que possuem monitores, fi cam motivados a participar da 
monitoria, pois nela reconhecem a oportunidade de desenvolver e 
aprofundar habilidades e competências concernentes ao exercício 
da prática docente, adquirindo, portanto, uma experiência que só 
seria possível depois de formado.

No decorrer do semestre letivo, os alunos interessados nos 
projetos de monitoria buscam informações sobre os procedimentos 
legais para que possam ingressar em um projeto. A maioria dos 
candidatos interessados sabe que, para o exercício da monitoria, 
é necessário um conjunto de aptidões, tais como: dedicação, 
disponibilidade de tempo, estudo e constante diálogo com o 
professor sobre aspectos relacionados aos conteúdos trabalhados 
no curso. Na disciplina Biofísica, os alunos interessados em 
participar dos projetos de monitoria exerciam o papel de monitor 
voluntário durante o período de um semestre letivo, antes de se 
candidatarem a uma bolsa, de modo que, ao se tornarem monitores 
bolsistas já estavam familiarizados com a terminologia utilizada 
nas aulas e com as atribuições do monitor. Nesse período, eram 
orientados sobre o signifi cado da monitoria para a disciplina, 
enfatizando o seu signifi cado para a melhoria da qualidade de 
ensino e o seu papel nesse processo, bem como a contribuição 
dessa atividade para sua formação profi ssional. Os alunos que 
passaram por essa experiência não tiveram nenhuma difi culdade 
nos processos seletivos para monitor, nem no seu desempenho 
como monitor da disciplina.
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O MONITOR NA CONSTRUÇÃO DO PROCESSO 
ENSINO-APRENDIZAGEM DA BIOFÍSICA

Os eixos norteadores na defi nição do papel do monitor 
ressaltam a contribuição da função para a construção da identidade 
profi ssional do aluno e para o desenvolvimento de uma metodologia 
que permita ao monitor a ação como mediador entre o professor 
e o aluno.

A retomada da monitoria na disciplina Biofísica com 
a introdução de aulas práticas e de aulas com manuseio de 
experimentos, contribuiu para o desenvolvimento de uma postura 
ativa do alunado, favorecendo a integração entre teoria e prática e 
a contextualização das temáticas estudadas. Percebe-se, portanto, 
que essa é uma estratégia para romper com a fragmentação do 
conhecimento, ainda presente no ensino superior.

Essas ações contribuíram gradativamente para a 
desmistifi cação da disciplina, antes considerada um “terror” pelos 
alunos. Atualmente, as conversas informais entre alunos e ex-alunos 
não giram mais em torno do “terrorismo”, e sim, da vivência de 
uma experiência signifi cativa para o processo formativo, exigindo 
do aluno um grau de envolvimento consciente para o cumprimento 
das atividades acadêmicas.

Em 2002, ocasião em que houve mudança na coordenação 
dos projetos de monitoria da disciplina, observou-se que os 
monitores, anteriormente, atuavam como técnicos de laboratório, 
preparando as aulas práticas e auxiliando o professor na execução 
dos experimentos. Não havia o envolvimento dos monitores no 
planejamento e na execução das ações da disciplina, situação 
decorrente da falta de orientação ou incentivo dos docentes, ou 
mesmo ao desinteresse dos monitores pela docência.

Essas constatações fizeram com que a orientação da 
monitoria modifi casse as funções dos monitores, tendo em vista 
a sua participação efetiva no processo ensino-aprendizagem. 
Considerou-se que o monitor, necessariamente um ex-aluno 
da disciplina, poderia trazer contribuições substanciais para o 
planejamento e a execução das ações, pois além de suas opiniões 
sobre a disciplina, poderia contribuir como um interlocutor do grupo 
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de alunos, com análises críticas e sugestões. Dessa maneira, ao se 
investir na participação dos monitores no processo de planejamento 
da disciplina, constatou-se a sua contribuição no processo de 
montagem e organização do cronograma e na própria produção 
do material didático (inclusive dos textos básicos para a disciplina). 
Além disso, abriu-se, efetivamente, espaço para que o monitor 
expusesse parte dos conteúdos práticos, realizasse e manipulasse 
experimentos em parceria com os alunos e participasse das 
discussões de avaliação. É importante salientar que todas essas 
atividades eram supervisionadas pelo docente.

Merece destaque a função de mediador exercida pelo 
monitor, tanto entre os alunos, quanto entre os próprios docentes, 
pois, como foi mencionado, a disciplina Biofísica fica sob 
responsabilidade de, no mínimo, três docentes, o que pode difi cultar 
a integração no desempenho do processo ensino-aprendizagem. 
O monitor como a fi gura constante na sala de aula é um elemento 
facilitador da integração.

Operacionalmente, no início de cada semestre letivo, é 
organizado um calendário de horários de atendimento dos monitores 
aos alunos, entregue a cada aluno, junto com o cronograma da 
disciplina. Os atendimentos ocorrem sempre nos horários em 
que os monitores não estão cursando disciplinas e todos os dias 
há, pelo menos, um monitor disponível. Nesses atendimentos os 
monitores auxiliam os alunos no estudo dos textos, na confecção 
de trabalhos, na realização de pesquisa bibliográfi ca e, algumas 
vezes, repetem experimentos de aulas práticas, quando existe uma 
demanda signifi cativa por parte dos alunos. Avaliou-se que, no início 
dessa prática, geralmente os alunos procuravam os monitores, 
exclusivamente, em períodos próximos das avaliações, no entanto, 
à medida que o semestre avançava e que os alunos relatavam 
para os colegas sobre as vantagens de consultar os monitores, a 
procura aumentava e se diluía, homogeneamente, durante todo 
semestre.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

As auto-avaliações da disciplina Biofìsica têm contribuído 
para o avanço qualitativo do processo de ensino e de aprendizagem. 
Obviamente as queixas dos alunos não foram totalmente extintas, 
e são consideradas como contribuição para o processo de 
aperfeiçoamento da disciplina.

A redefi nição do papel do monitor foi um elemento central 
para tais avanços, considerando que a abertura de um campo 
dialógico efetivo entre monitor e docentes contribui para a auto-
análise e aperfeiçoamento da disciplina.

Além dos avanços para a própria disciplina, a monitoria 
contribui para a formação do aluno no que diz respeito à construção 
de sua identidade profi ssional e à preparação para o exercício da 
docência. O esforço empreendido por professores e alunos pode 
ser comprovado pelo reconhecimento do projeto de monitoria da 
disciplina de Biofísica como um dos dez melhores projetos de 
monitoria da UFRN, no ano de 2004, durante o 1º Seminário de 
Iniciação a Docência da UFRN. Além disso, aproximadamente vinte 
ex-monitores já atuam como professores do Ensino Médio.

Oportunizar o contato real do aluno com a prática acadêmica, 
contribuindo para a construção do seu papel de educador deve 
confi gurar-se como uma política central na formação no nível da 
graduação, pois, mesmo aqueles que não seguirão a docência, 
poderão contribuir para a ruptura do processo vicioso de dissociação 
entre pesquisa e ensino, que, muitas vezes, confi gura-se como 
um dos maiores entraves para a adoção de estratégias criativas e 
inovadoras no campo das Ciências Biológicas. 
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