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NOME DO TRABALHO

Apresentação
Os textos que compõem o Caderno de Monitoria, número 2, são relatos
de experiências de Discentes e Professores que participaram dos Projetos
de Ensino desenvolvidos no âmbito da Monitoria no ano de 2012. A escolha
de cada trabalho se deu, primeiramente, na ocasião da sua apresentação
no IX Seminário de Iniciação à Docência – SID, em que, após avaliação
de dois pareceristas, foram premiados com a oportunidade de publicação
neste volume da Coleção. Posteriormente, o texto completo passou
pela avaliação da comissão científica desta obra, que buscou garantir a
qualidade de cada capítulo.
Tratam-se de dezesseis textos de diferentes áreas de conhecimento,
mas com um objetivo em comum, discutir as contribuições dos projetos
de ensino para a formação docente e como meio que possibilita a melhoria
no ensino de graduação.
No capítulo A Iniciação à docência e a formação do nutricionista no
diálogo da alimentação e da cultura – vivências e experiências, os autores
relatam os aspectos relevantes do projeto de monitoria com destaque
para o processo de construção do conhecimento pelos monitores, a
melhoria na relação professor-aluno e a aquisição de saberes necessários
à formação do nutricionista.
9
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Em Ações de alimentação e nutrição no SUS: ferramentas para
melhoria da qualidade do ensino e formação interdisciplinar destacam-se
os resultados do projeto de monitoria no que refere ao estímulo à docência
e na consolidação de conhecimentos necessários à formação profissional
e desempenho acadêmico dos estudantes.
Os autores de Monitoria em semiologia médica: promovendo a
integração curricular e multiprofissional no cenário do laboratório de
habilidades clínicas relatam as estratégias pedagógicas desenvolvidas
durante a monitoria e os seus resultados, analisados mediante avaliações
dos discentes nos semestres 2011.1 a 2012.2.
Em Administração, planejamento e assessoria social: as múltiplas
faces da gestão de serviços sociais, as autoras enfatizam a importância
das disciplinas Administração e Planejamento em Serviço Social e Oficina
de Assessoria e Consultoria, ambas integrantes da estrutura curricular do
curso de Serviço Social da UFRN. Além disso, elas propõem a integração
dos conteúdos das disciplinas supramencionadas, para o incremento da
qualidade do processo de ensino-aprendizagem.
Monitoria de bioquímica: integração e consolidação de conteúdos
apresenta uma proposta de atividade, Atividade de Consolidação de Conteúdos
(ACC), cujo objetivo é melhorar o desempenho dos alunos na assimilação
do conteúdo ministrado, permitindo a construção de uma visão integrada
dos conteúdos, incentivando a prática da docência e gerando multiplicadores
capazes de contribuir para transmissão e consolidação do conhecimento.
No texto Atividade interdisciplinar integrando a fisioterapia: o lúdico
como estratégia de ensino os autores destacam a importância do método
lúdico como ferramenta acadêmica para a sistematização do conhecimento.
Considerando a avaliação como um importante mecanismo que auxilia
no processo de ensino aprendizagem dos graduandos,os autores de A
avaliação formativa na sala de aula universitária: desafios e conquistas
analisam a implementação de práticas de avaliação formativa em um
componente curricular do Curso de Pedagogia da UFRN.
10

O capítulo Caminhos outros para o estudo da língua: rotas dialógicas
apresenta os resultados do Projeto de Monitoria voltado para a disciplina
Elementos de Morfologia e Sintaxe, do curso de Letras do Centro de
Ensino Superior do Seridó – CERES.
Os autores de Articulação teoria e prática em avaliação psicológica
relatam os resultados do projeto,destacando a importante contribuição
para a melhoria do ensino e formação em Avaliação Psicológica.
Em Monitoria em morfologia e fisiologia humana: uma intervenção
no ensino superior baseada na atenção à saúde, os autores ressaltam a
contribuição do projeto na melhoria do processo de ensino-aprendizagem dos
cursos de Fisioterapia, Nutrição e Enfermagem, da Faculdade de Ciências da
Saúde do Trairi – FACISA,por meio da utilização de metodologias de ensino
criativas, participativas e inovadoras.
No capítulo Atividade antibacteriana de fitoterápicos sobre bactérias
orais planctônicas e organizadas em biofilmeé destacada a contribuição
do projeto para a aprendizagem dos discentes do curso de Odontologia da
UFRN, articulando a pesquisa às ações de monitoria e, consequentemente,
contribuindo com a comunidade científica a partir dos dados obtidos ao
longo do desenvolvimento do projeto.
Em Iniciação à docência na farmacologia na região do trairi, os autores
discutem a contribuição do Programa de Monitoria para a melhoria do
desempenho dos discentes que cursam a Disciplina de Farmacologia. O
resultado é atribuído, entre outros, aos métodos adotados no processo
de ensino e aprendizagem, que incluem a resolução e discussão de
questões, estudos dirigidos e casos clínicos.
No texto Estratégias didáticas integrada no ensino de embriologia e
biologia do desenvolvimento, os autores descrevem a contribuição do
Projeto de Monitoria para o processo de ensino-aprendizagem promovendo
a integração dos monitores e cursos contemplados, além do estímulo à
docência.

11
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Os autores de Redimensionamento do papel da monitoria: práticas
em ciência, tecnologia e sociedade – economia e desenvolvimento
descrevem o itinerário do componente curricular, Ciência, Tecnologia
e Sociedade – Economia e Desenvolvimento e o papel da monitoria
como elemento integrador de uma equipe responsável pela difusão do
conhecimento da disciplina.
Os autores de Curso de férias de farmácia e o ensino de ciências no Rio
Grande do Norte: mudança de paradigma na educação potiguar, por sua
vez, descrevem os resultados da atuação em uma atividade de formação de
professores de escolas públicas, no que se refere ao processo de ensinoaprendizagem em Ciências.
No texto Monitoria na EC&T: o plano integrado dos três primeiros
semestres, os autores relatam a continuidade do projeto iniciado em
2010 no componente curricular Química Tecnológica, no qual destacam
a consolidação e solidez da proposta observada através do aumento do
rendimento acadêmico dos estudantes e de uma melhor formação do monitor.
As experiências apresentadas neste Caderno de Monitoria podem
trazer contribuições valorosas para aqueles que estudam a formação
docente, buscam métodos de ensino inovadores e pretendem desenvolver
projetos de monitoria.
As organizadoras
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A iniciação à docência e a
formação do nutricionista no
diálogo da alimentação e da
cultura: vivências e experiências
VALE,D.1; FÉLIX,A.2; RÊGO,A. J. F.3; SILVA, M. C. M.4; BOAS,
G. F. M. V.; PINTO, V. L. X.5; SOARES, S.6

Resumo
O novo Projeto Pedagógico do Curso de Nutrição busca estabelecer o
diálogo entre alimentação-nutrição e cultura, sendo a tônica das disciplinas:
Aspectos socioantropológicos da Alimentação Humana, Pesquisa Aplicada
à Nutrição II e Educação Alimentar e Nutricional. O presente trabalho objetiva
relatar as experiências construídas a partir das vivências de monitores do
projeto de ensino “A iniciação à docência e a formação do nutricionista no
diálogo da alimentação e da cultura”. A metodologia utilizada para análise
do vivido e o marco teórico, referenciais adotados para este trabalho e que
norteiam esse projeto de ensino são baseados nas ideias de formação,
vivência e experiência de Josso, dialogia de Freire e complexidade de Morin.
As vivências na monitoria permitiram a construção de melhorias na relação
professores-alunos, o diálogo entre alimentação, nutrição e cultura e a
interconexão dos saberes necessários à formação integral do ser humano
e de nutricionistas generalistas, humanistas e críticos.
Palavras-chave: alimentação; nutrição; cultura; educação; arte.
Discente. Curso de Nutrição. UFRN. Email: diogovaleufrn@gmail.com
Discente. Curso de Nutrição. UFRN. Email: agnesfelix1@hotmail.com
3
Discente. Curso de Nutrição. UFRN. Email: amanda_ju@msn.com
4
Orientador. Departamento de Nutrição. UFRN. Email: medeiros.michelle@hotmail.com
5
Orientador. Departamento de Nutrição. UFRN. Email: gaby.villasboas@gmail.com
6
Coordenador. Departamento de Nutrição. UFRN.email: sonia.fil@bol.com.br
1
2
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Introdução
[...] parece impensável que alguém se possa dedicar à formação
dos outros, seja a que título for (monitor, responsável, coordenador
ou gestor da formação, etc.), sem antes ter refletido seriamente
sobre o seu próprio processo de formação e sem ter procurado
equacionar os problemas institucionais da formação. No caminho da
formação, a utilização da metáfora da “placa de sinalização” – que
indica o caminho sem jamais o ter percorrido – é manifestadamente
inadequada e até deontologicamente criticável.
(NÓVOA, 1988, p. 127).

Através dessas palavras de Nóvoa (1988), deixamos as “placas de
sinalização” para a organização do trânsito e dos demais fluxos materiais
no meio ambiente e procuramos refletir sobre nosso processo de formação
como nutricionistas e seres humanos críticos e reflexivos inseridos em um
mundo moderno de relações líquidas e complexas.
Vemo-nos como formadores e escritores de nossas histórias. Nossa
formação é guiada por uma “bússola”, a reflexão. Temos a certeza de que
possuímos um norte que é nosso estabelecimento como profissionais de
nutrição problematizadores e éticos. Porém, não sabemos, e nem é nosso
objetivo determinar, quais os caminhos certos a serem seguidos. Sabemos
que a boa partida pode iniciar no diálogo com seres humanos, com o
ambiente físico, com as subjetividades.
Ao nosso favor possuímos uma ferramenta importante para
equacionar os problemas institucionais que permeiam nossa formação
e de vários outros nutricionistas graduados na UFRN, o Projeto
Pedagógico do Curso de Graduação em Nutrição Natal/RN (UFRN,
2008). Um documento construído por nutricionistas, educadores e
pessoas que expõem o pensar de um grupo que enxerga por olhares
multidisciplinares e que veem na formação de nutricionistas critícoreflexivos e humanistas uma forma de transformar as relações de
homem com o alimento e dar um (re)significado ao comer e à comida
16
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e à relação desses saberes alimentares culturalmente
construídos sobre o processo saúde-doença.
Segundo Michel Onfray (1999), “nenhuma substância
que entra no corpo é neutra, e todas estão sempre
carregadas, positiva ou negativamente, de história
individual e de história coletiva”. Sendo assim, a
alimentação adquire o papel de fator fundamental da
identidade cultural. O nutricionista precisa conhecer,
entender e respeitar isso, para realizar seu trabalho de
forma significativa (PINTO, 2006, p. 62). Essa ideia de
Michel Onfray representa, talvez, um tema gerador central
inserido na construção dos novos ambientes de formação
do nosso curso de Nutrição. Articula-se para isso com
bases bibliográficas e conceitos de diversas áreas.
A necessidade de estabelecer o diálogo entre alimentação,
nutrição e cultura gerou a criação de duas novas disciplinas
e a reformulação de uma disciplina básica no curso de
Nutrição. Aspectos Socioantropológicos da Alimentação
Humana (ASAAH), Pesquisa Aplicada à Nutrição II (PAN II)
e Educação Alimentar e Nutricional (EAN), antes chamada
Educação Nutricional, possuem a tônica de proporcionar
novos diálogos sobre a alimentação e nutrição, permitindo
a reforma do pensamento (MORIN, 2003).
Em ASAAH, os discentes discutem sobre aspectos
da alimentação humana através da produção científica,
expressões artísticas e reflexões sobre sua própria
história. Em PAN II, conhecem os métodos e metodologias
qualitativas como nova forma de aproximar e compreender
o processo alimentar humano. Em EAN, são desenvolvidas
práticas em escolas de ensino infantil e médio e com
um grupo estruturado “Aprender é Viver”, permitindo
professores e alunos vivenciarem e experienciarem
os momentos formativos. A dinâmica de todos esses
17
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componentes é pensada para que todos os envolvidos vivenciem ensino,
pesquisa e extensão.
No projeto de ensino “A iniciação à docência e a formação do nutricionista
no diálogo da alimentação e da cultura” estão três principais disciplinas que
buscam fortemente o diálogo da tradicional ciência biologicista da nutrição
e as ciências humanas. O presente trabalho objetiva relatar a experiência
construída a partir da vivência nesse projeto de iniciação à docência. Para
tanto, buscamos apresentar os objetivos e a dinâmica das disciplinas,
relatar as nossas vivências como monitores e estabelecer reflexões sobre a
importância da inserção nesse projeto para nossa formação.

Metodologia
Trata-se de um relato de experiência cujo marco-teórico referencial foi
construído a partir das ideias de três autores: Paulo Freire, em especial pelo
conceito de dialogia, as noções de formação, vivência e experiência, de
Marie-Christine Josso, e de complexidade proposta por Edgar Morin.
A metodologia de análise do vivido foi pensada a partir das ideias de
vivência e experiência em Josso, a qual destaca a diferença conceitual de
tais noções, que muitas vezes se confundem, afirmando que “vivências
atingem o status de experiências a partir do momento que fazemos certo
trabalho reflexivo sobre o que se passou e sobre o que foi observado,
percebido e sentido” (JOSSO, 2004, p. 48).
A construção da experiência, segundo a autora, se dá através de três
modalidades de elaboração: (a) “ter experiências” compreendendo a
vivência de situações e acontecimentos durante a vida, que se tornaram
significativos, mas sem tê-los provocado; (b) “fazer experiências” que são as
vivências de situações e acontecimentos que nós próprios provocamos, isto
é, somos nós mesmos que criamos, de propósito, as situações para fazer
experiências; (c) “pensar sobre as experiências”, tanto aquelas que tivemos
sem procurá-las (modalidade a) quanto àquelas que nós mesmos criamos
(modalidade b). As modalidades de experiências são nomeadas, ainda,
18
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como: a posteriori (modalidade a) e a priori (modalidades
b e c) (JOSSO, 2004, p. 51).
O presente trabalho caracteriza-se a partir dessas
definições como o relato de uma vivência e construção
de uma experiência a priori. O material utilizado como
corpus para a reflexão foi coletado a partir de momentos
formativos por meio da observação e registro do material
produzido durante as diversas atividades de iniciação à
docência. Metodologicamente, está dividido em dois
blocos: “Ingredientes” e “Modo de Preparo”. No primeiro
momento, descrevemos as disciplinas, os temas
abordados, as estratégias pedagógicas, os referenciais
teóricos utilizados e as atividades desenvolvidas. No
segundo, tecemos considerações sobre a relevância das
ações como monitores e a interseção desse papel com
outros papéis dentro do sistema de formação universitário.
Devemos estar atentos para o fato de o desconhecido
ter lugar preponderante nesse processo, assim como em
qualquer experiência em nossas vidas, e que há, portanto,
um encontro entre as experiências construídas a priori e
aquelas construídas a posteriori. Uma metodologia não deve
ser considerada como uma receita, e sim, um caminho para
nortear o sentido do avance, se alargando e alongando-se ao
transitarmos nele (PINTO, 2006). Dividimos nosso trabalho
como os passos de uma receita, mas não esperamos que
o encarem como uma “ficha técnica” a ser seguida com
rigor, queremos apenas mostrar os “ingredientes” utilizados
e o nosso “modo de preparo”, o qual só descobrimos
experimentando e experienciando.

19
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Resultados e discussão
Ingredientes
Colheres bem cheias de Aspectos Socioantropológicos da Alimentação
Humana a gosto...
Em Aspectos Socioantropológicos da Alimentação Humana (ASAAH),
os discentes que estão cursando a disciplina entram em contato com os
diversos aspectos que envolvem a alimentação por meio de metodologias
ativas baseadas em produção científica, expressões artísticas e reflexões
sobre sua própria história.
Para trabalhar os temas abordados na disciplina, escolheu-se a arte
como estratégia metodológica, já que uma das questões-chave de ASAAH
é a ideia de cultura, que aparece ao longo do curso. Isto é, porque nossa
compreensão teórica é que a comida é “uma linguagem em que cada
sociedade codifica as mensagens que lhe permitem dizer ao menos uma
parte do que eles são” (LÉVI-STRAUSS, 2004, p. 302) e “uma linguagem
que traduz inconscientemente sua estrutura” (LÉVI-STRAUSS, 2006, p.
448). Ou seja, experimentar a comida, cozinhar como sistemas culturais
alimentares (FISCHLER, 1995).
Ao longo do semestre são discutidos temas sobre aspectos históricos da
nutrição humana, para dar início ao estudo sistemático de cada etapa da história,
usando o filme como suporte. A união da ciência e da arte, no nosso caso o
cinema, podem estimular a criatividade e auxiliar no processo de associação
do conhecimento fragmentado. Os alunos são convidados a escolher filmes
representativos de cada período histórico (Pré-história, Antiguidade, Idade
Média, início da Idade Contemporânea Moderna), que começamos a discutir
questões relacionadas com a alimentação de cada período. Além dessa
atividade, há também os escritos individuais, em que os alunos comentam
sobre a sua própria dieta, estabelecendo um diálogo com o novo aprendizado
- nesta unidade são realizadas exposições dialogadas com projetos em grupo.
São trabalhados, ainda, aspectos intrinsecamente relacionados à
alimentação no Brasil e no estado do Rio Grande do Norte. Além disso,
20
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aborda-se a fome como um importante problema social.
O estudo sobre a fome, por exemplo, é feito tanto pela
leitura de textos acadêmicos, tais como o livro O Quinze,
de Rachel de Queiroz. Em termos de conteúdo trabalhado,
os alunos são incentivados a criar elementos típicos da
cultura popular tradicional do Nordeste, como repentes,
literatura de cordel etc. A ideia é que a comida regional e a
arte popular estejam presentes nesta unidade.
Ainda, são discutidos aspectos relacionados à escolha
de alimentos e na tensão que ocorre entre subjetividade
e identidade. Os alunos são convidados a refletir sobre
a relação entre as suas preferências alimentares, a sua
subjetividade e identidade. Os meios de comunicação e a
religião são trabalhados através de exposições dialogadas,
apresentando vídeos e imagens, por meio dos quais as
questões culturais são refletidas sobre a subjetividade
forjada com o poder central.
Ao término da disciplina os alunos realizam um trabalho
final nesta unidade, que consiste em ler o romance que
integra a pesquisa científica chamada “A última ceia:
pela diet(ética)polifônica” (PINTO, 2000), que teve como
objetivo analisar a relação entre dieta e afeto por meio da
literatura. O momento da avaliação final é feito a partir de
uma reunião inspirada no simpósio grego, que ocorre em
duas etapas: a discussão do tema e o comer.
Pitadas de Pesquisa Aplicada à Nutrição II a gosto...
Na disciplina de Pesquisa Aplicada à Nutrição II os
alunos conhecem métodos e metodologias qualitativas de
aproximação com as diferentes realidades que permeiam
o processo alimentar humano. Pode-se explicar o que
é a pesquisa qualitativa dizendo tratar-se de um olhar
investigativo diferente, proporcionando apreender
21

A

N

O

T

A

Ç

Õ

E

S

CADERNO DE MONITORIA N. 2

fenômenos presentes em áreas pouco estudadas, fenômenos que não
podem ser acessados aos métodos quantitativos de coleta e análise de
dados (BOOG, 2013, p. 119).
Na área da alimentação, é preciso não se deter apenas ao que e ao quanto
se come, como acontece nos inquéritos alimentares, os questionamentos
que estimulam o pesquisador são as ideias que buscam explicar as
práticas alimentares: por que se comem determinados alimentos, quais os
significados atribuídos a eles, quais os sentidos conferidos às refeições e
assim por diante (BOOG, 2013, p. 119).
Durante o semestre, os alunos são convidados a vivenciar a pesquisa
científica a partir da elaboração de um artigo, de abordagem qualitativa.
Assim, foram desenvolvidos, durante os dois semestres de 2012, 13
trabalhos no formato de artigo científico com temáticas que abrangeram
aspectos da nutrição, alimentação, cultura, sociedade, comportamento,
literatura, dentre outras formas de arte e conhecimento. O processo de
escolha do tema do artigo é feito pelo próprio grupo, incentivando-se a
autonomia ao construir seu plano de pesquisa. Temos como exemplo de
artigos produzidos: “Aproximação da situação de fome apresentada por
Graciliano Ramos em Vidas Secas e Patativa do Assaré em Triste Partida”;
“Marcas do fenômeno da mcdonaldização dos costumes alimentares no
filme ‘Tá chovendo hambúrguer’”; “Estratégias midiáticas presentes na
divulgação das dietas das celebridades em uma revista”; e “Comida de
verdade: significados e aspectos relacionados”.
Os alunos puderam contar com a contribuição do monitor no que diz respeito
às dificuldades encontradas na elaboração de seus projetos, como também
no auxílio às dúvidas recorrentes. Os trabalhos elaborados na disciplina,
por duas turmas que por ela passaram, foram apresentados para todos os
alunos e integrantes do Departamento de Nutrição da UFRN, com o objetivo
de compartilhar os saberes construídos e os dados encontrados ao longo do
período e dentro da disciplina de PAN II. O evento foi nomeado de “Conte como
eu conto”, e teve a participação de professores, alunos de períodos variados e
monitores, que puderam partilhar de experiências e da integração de saberes,
proposta da disciplina, para a formação do nutricionista generalista.
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Xícaras de Educação Alimentar e Nutricional a gosto...
A disciplina de Educação Alimentar e Nutricional (EAN)
é construída nos moldes da educação freiriana, segundo
a qual “ensinar não é transferir conhecimento, mas criar
as possibilidades para a sua própria produção ou a sua
construção” (FREIRE, 1996, p. 52). Nessa disciplina, em
conjunto com os alunos, são desenvolvidas práticas de
educação alimentar e nutricional com grupos distintos.
Essas ações possuem um conjunto de estratégias
sistematizadas para proporcionar a reflexão sobre a cultura
e a valorização da alimentação, concebidas na apreensão
da relevância de respeitar, mas também transformar
crenças, valores, atitudes, práticas e relações sociais que
se estabelecem em torno da alimentação, objetivando
o acesso econômico e social de todos os cidadãos à
alimentação quantitativa e qualitativamente adequada,
atendendo aos princípios de promoção da saúde, prazer
e convívio social (BOOG, 2004, p. 18).
Com isso, são desenvolvidas ações com o grupo
estruturado Aprender é Viver e em escolas de ensino
infantil e médio. Para todas as práticas, são planejados
projetos temáticos que são a organização de sequências
didáticas entre si, que girem em torno de um tema central
e que conduzam, através da exploração de competências
e conteúdos pertinentes à disciplina(s), à realização de
produto(s) final(is) ou atividade de culminância.
O Aprender é Viver é um grupo estruturado formado
em 2006, que participa quinzenalmente de atividades
de educação alimentar e nutricional planejadas na
sala de aula durante a disciplina, e é composto por
participantes permanentes (pacientes que convivem com
doenças crônicas não transmissíveis e são atendidos
no ambulatório de Nutrição Clínica do Departamento de
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Nutrição/UFRN) e participantes temporários (os alunos do sexto período do
curso de Nutrição que cursam a disciplina de EAN).
Para a realização das atividades são definidos temas para cada
semestre e subtemas para cada encontro. Seguindo o método de educação
freiriana, o tema abordado nos semestres é de escolha dos participantes
do grupo no encontro de avaliação nos semestres anteriores, assim, os
temas abordados nos semestres de 2012.1 e 2012.2 foram: alimentação
do adolescente e alimentação do adulto, respectivamente. Ao final do
semestre é realizada a culminância dos encontros, a qual é o ponto alto
e fechamento principal das atividades que foram desenvolvidas ao longo
daquele período. O processo decisório sobre as especificidades da ação
acontece ao longo dos encontros do Aprender é Viver, onde as pessoas
divididas em grupos começam a discutir como desejam que seja a
culminância.
No semestre em que o tema foi alimentação do adulto, utilizou-se
a arte como estratégia metodológica transversal no desenvolvimento
do tema. Com isso, os subtemas foram: Minha vida é uma obra de
arte; Água e música (Importância da hidratação para uma alimentação
saudável); Caminhada e fotografia (Importância da atividade física para
uma vida saudável); Cores na alimentação e pintura (Importância de uma
alimentação colorida, variada para alimentação saudável); Comensalidade
e literatura (Importância do comer juntos para alimentação saudável). Para
a culminância foi realizada a “I Mostra de Arte do Aprender é Viver: Minha
vida é uma obra de arte”, na qual foram expostos todos os materiais
artísticos desenvolvidos durante o semestre. Para participar da mostra
foram convidados os alunos de Nutrição de outros semestres.
A partir dessa prática foi possível perceber que a utilização da arte
pode constituir-se numa estratégia interessante em trabalhos com grupos
estruturados de educação alimentar e nutricional (EAN). Cremos nessa
afirmação principalmente pela possibilidade de atuar, a arte, como proposta
que valoriza a produção de novas subjetividades, novas “possibilidades de
vida” como aponta Gilles Deleuze (1992), em Conversações.
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Além disso, durante a disciplina foram desenvolvidas
atividades práticas em escolas de ensino infantil e médio
para aproximação da atuação do nutricionista em escolas
através da vivência de planejamento, execução e avaliação
de atividades de Promoção da Alimentação Saudável nas
Escolas (PASE) pelos discentes dessa disciplina. A PASE
é um termo utilizado para caracterizar as estratégias de
educação em saúde visando à promoção de hábitos
saudáveis de vida em um ambiente de educação formal.
Com isso, os alunos da disciplina são desafiados a
construir uma atividade de PASE com alunos de escolas,
adaptando-se de acordo com as disciplinas que são
ministradas para os alunos e com o tema que está sendo
abordado. Assim, provando que nutrição é uma temática
ampla que pode ser adicionada e adaptada a qualquer
assunto em sala de aula.
Na confecção do planejamento, os alunos devem
consultar as orientações dos Parâmetros Curriculares
Nacionais (PCNs) de acordo com a área de conhecimento
da disciplina (Ciências Humanas, Ciências da Natureza
e Linguagens). E para o desenvvolvimento de projetos
educacionais para o ensino infantil, os alunos devem
se basear no Referencial Curricular Nacional para a
Educação Infantil (RCNEI), corresponde ao PCN do ensino
fundamental/médio.
Durante o semestre de 2012.1, na prática do ensino
médio, os alunos desenvolveram atividades de PASE nas
disciplinas de: Química, Física, Biologia e Literatura. E na
prática do ensino infantil, foram desenvolvidas atividades
relacionando nutrição às temáticas de: flores e São João.
Durante o semestre de 2012.2, na prática do ensino
médio, os alunos desenvolveram atividades de PASE nas
disciplinas de: Química, Biologia e Sociologia. E na prática
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do ensino infantil, foram desenvolvidas atividades relacionando nutrição às
temáticas de: teatro, árvores e cantigas de roda.
Portanto, a disciplina sensibiliza para a importância de temas
relacionados à nutrição serem abordados desde cedo nas salas de aula,
pois identifica a escola como espaço de construção do estilo de vida e das
preferências alimentares dos alunos.
Modo de preparo
Misture vontade de ser professor com iniciação à docência
Participar de um projeto de iniciação à docência é primordial à formação
de estudantes no despertar para a carreira acadêmica. A participação nesse
projeto foi a oportunidade conquistada e motivada por nossos desejos de
conhecer melhor e seguir esse percurso. O projeto nos permitiu desenvolver
nossa postura reflexiva e crítica, trabalharmos nossa sensibilidade e
exercitarmos nossa criatividade.
Pudemos construir uma variedade de conceitos e atitudes frente ao
processo educativo. (Re)pensar o educar em nutrição e as dificuldades
de formação do nutricionista como educador em saúde. Tal fato é exposto
por Pinto (2006, p 88), quando este afirma que “adquirir o nutricionista
a competência para ser educador é algo que não é dado. Trata-se de um
processo complexo de formação, no qual o indivíduo tem que estar aberto
ao exercício da multirreferencialidade e da transdisciplinaridade”.
Temos a certeza de que desenvolvemos olhares diferenciados sobre
os processos alimentares e sobre o processo educativo. Como futuros
docentes que queremos nos tornar, levamos conosco a necessidade de
dialogar com outras áreas do conhecimento e refletir constantemente sobre
nossa função para educar numa perspectiva transformadora, dialógica e
problematizadora.
(Re)conhecemos o educar para a alimentação e nutrição saudável e
adequada como uma ação fundamental na construção da saúde, porém,
esse ato isolado não é suficiente para a promoção de transformações em
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práticas alimentares. Isso se deve ao forte processo social
envolvido com as escolhas alimentares, permeado pela
necessidade de existir biológica e socialmente (PINTO,
2006, p 69).
Adicione projetos de extensão à sua formação como
educador
A função de monitores desse projeto de iniciação à
docência proporcionou a participação na elaboração e
organização de eventos de extensão como o “Workshop:
Conte como eu conto – um encontro de gerações da
Nutrição na UFRN; Somos Nutrição, Somos UFRN: I
Encontro de Integração do Curso de Nutrição UFRN;
Películas e Sabores: debates de nutrição através da
sétima arte; Dietas da Moda e Alimentação Saudável:
questões estéticas e de saúde, além da participação
no Projeto Rondon e Operação Aciso 2013, projetos do
Ministério da Defesa, e no programa de extensão Trilhas
Potiguares 2013.
Durante a participação nessas atividades, e muitas
outras como trabalhos técnicos dos estágios obrigatórios
do curso, foi possível observar que um nutricionista se
utiliza de criatividade, qualidade técnica e criticidade ao
buscar soluções para os problemas que se apresentam
no seu cotidiano laboral. Compreendemos, portanto,
que a construção das habilidades e competências
relevantes para esse tipo de trabalho não ocorrerá “sem
saberes abrangentes, saberes acadêmicos, saberes
especializados e saberes oriundos da experiência”
(PERRENOUD , 2002, p. 11).
É durante atividades de extensão e estágios que
podemos vivenciar e pensar sobre as dificuldades e o
processo de trabalho do profissional nutricionista, além
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de permitir identificar aspectos subjetivos da função do nutricionista
na promoção, prevenção e tratamento das condições mórbidas dos
indivíduos, além de refletir sobre a complexidade inerente ao processo
saúde-doença. Consideramos as ações extensão como maneira efetiva de
pensar a humanização em saúde e permitir o diálogo com outros saberes
necessários à prática formativa. As disciplinas do projeto proporcionam
a vivência na extensão para os alunos, ao desenvolver práticas com o
Aprender é Viver, nas escolas, nos eventos de extensão e no estímulo aos
alunos a participarem desses tipos de atividade.
Bata bem o projeto de monitoria com a pesquisa científica
Conhecer novos métodos e metodologias científicas nos deu liberdade
para conhecer e investigar fenômenos relativos ao processo alimentar
que antes não eram possíveis com os tradicionais protocolos de pesquisa
em nutrição. Nosso anseio por escutar, dialogar, conhecer os atores
sociais envolvidos na construção das relações alimentação-nutriçãocultura foi atendido ao podermos nos aprofundar na pesquisa qualitativa.
Reconhecemos que muitas problemáticas alimentares têm respostas ou
pelo menos permitem iniciar reflexões a partir de pesquisas qualitativas.
Para elaboração dos nossos Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC),
optamos por desenvolver pesquisas qualitativas. Investigamos, por exemplo,
a prática de formação de merendeiras durante o Programa de Extensão
Trilhas Potiguares e as relações existentes entre alimentação e erotismo no
texto bíblico Cântico dos Cânticos. Esses trabalhos nos permitem discutir
ideias de diversos pensadores que não são da ciência da nutrição, mas
que apresentam teorias e conceitos que podem auxiliar na reflexão sobre a
alimentação humana e o processo de trabalho do nutricionista. Além dos
TCCs, produzimos trabalhos que foram apresentados e publicados em
eventos de âmbito nacional e internacional.
Coloque tudo para assar em uma forma untada de participação política
A formação universitária dos profissionais de saúde adotou um
modelo cartesiano, sendo orientada pela objetividade científica moderna
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de cunho positivista, assumindo um caráter tecnicista e
meramente informativo. Como nos lembram Amorim,
Moreira e Carraro (2001), os cursos de Instituições de
Ensino Superior da área de saúde não se preocuparam
com a formação de profissionais cidadãos, humanos e
solidários, negligenciando os aspectos psicológicos e
respaldando a dissociação corpo/mente, profissional/
paciente (UFRN, 2008, p. 121).
As discussões relativas à formação universitária e
os desafios para formação de nutricionistas na nossa
universidade permearam nossas discussões nas diferentes
disciplinas desse projeto. As reflexões motivaram nossa
participação política, como o auxílio da reconstrução
do Centro Acadêmico de Nutrição Josué de Castro e no
Diretório Central dos Estudantes da UFRN. Concordamos,
portanto, que a inserção em organizações políticas
estudantis é importante para a formação do profissional
nutricionista, que deve estar preparado para divulgar e
defender o Direito Humano à Alimentação Adequada.
Talvez seja a falta de formação e participação política um
fator preponderante para a formação de profissionais de
saúde não comprometidos com os a saúde pública.

Conclusão
Nota-se a preocupação e o esforço dos componentes
desse projeto no que concerne à formação integral do ser
humano por meio de uma prática pedagógica que respeita a
unidade-diversidade dos seres. A oportunidade de assumir
o “lugar de monitor” contribuiu para nossa formação como
nutricionista generalista, humanista e crítico, pois permitiu
pensar nosso processo formativo. A monitoria estabelece
a vinculação mais sólida da relação professor e alunos,
assumindo o monitor papel de facilitador dessa relação.
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Trabalhar os planejamentos das aulas e atividades das disciplinas permite
o desenvolvimento de momentos pedagógicos facilitadores da construção
das habilidades e competências propostas nas ementas das disciplinas.
Essas ações no projeto de iniciação à docência sensibilizaram-nos para a
relevância do diálogo entre alimentação, educação, nutrição e cultura, e as
vivências propiciaram a interconexão entre esses saberes. O sucesso do
projeto deve-se, portanto, ao empenho dos professores e monitores.
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Resumo
Na busca pela formação de um profissional capaz de desenvolver
ações de promoção à saúde, este projeto objetivou estimular a iniciação
à docência para promover a melhoria da qualidade do ensino, utilizando
as ações de alimentação e nutrição no SUS como eixo integrador.
Utilizaram-se metodologias reflexivo-participativas, incluindo cenários
distintos para a realização de práticas disciplinares, abordando o ensino
pela problematização, com conteúdos contemplados em disciplinas do
Curso de Nutrição. Os monitores foram protagonistas no processo de
ensino-aprendizagem, contribuindo de forma ativa na participação e
planejamento das aulas, atividades junto ao docente e apoio pedagógico.
Como resultados, evidenciam-se a consolidação do saber dos monitores;
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sua atuação como facilitador do aprendizado; e o interesse pela carreira
docente. Sendo assim, as atividades contribuíram na consolidação de
conhecimentos e experiências práticas, imprescindíveis à formação
profissional e ao crescimento acadêmico do estudante.
Palavras-chave: interdisciplinaridade; iniciação à docência; promoção
da saúde; nutrição; nutrição social.

Introdução
A alimentação e a nutrição constituem requisitos básicos para a
promoção e a proteção da saúde, possibilitando a afirmação plena do
potencial de crescimento e desenvolvimento humano, com qualidade de
vida e cidadania. No plano individual e em escala coletiva, esses atributos
estão consignados na Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948),
os quais foram posteriormente reafirmados no Pacto Internacional sobre
Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (1966), incorporados à Legislação
Nacional em 1992, e mais recentemente na Emenda Constitucional 64
(2010), que inclui a alimentação entre os direitos sociais, fixados no artigo
6º da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 2010).
Desse modo, a concretização do direito humano à alimentação
adequada e saudável (DHAA) compreende responsabilidades tanto por
parte do Estado quanto da sociedade e dos indivíduos. Nessa conjuntura, a
Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN), integrante da Política
Nacional de Saúde, no contexto da Segurança Alimentar e Nutricional (SAN),
tem entre seus propósitos a promoção de práticas alimentares saudáveis,
a prevenção e o controle dos distúrbios nutricionais, bem como o estímulo
às ações intersetoriais que propiciem o acesso universal aos alimentos
(BRASIL, 2003).
Sendo assim, para a promoção de práticas alimentares saudáveis,
monitoramento da situação alimentar e nutricional da população e
prevenção e controle de distúrbios e carências nutricionais, diretrizes
da PNAN abordadas no âmbito da atenção básica à saúde do Sistema
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Único de Saúde (SUS), é essencial que as práticas de
saúde e formação profissional estejam em sintonia com
a integralidade. A integralidade pode ser conquistada,
em parte, com a articulação/interação dinâmica entre
os serviços de saúde e as instituições formadoras, na
construção de significados e práticas com orientação
social, que valorizam o cuidado e que têm em suas
concepções a ideia-força de considerar o usuário como
sujeito a ser atendido e respeitado em suas demandas e
necessidades (FERREIRA et al., 2010).
Dessa forma, os professores com componentes
curriculares na área de atuação em Nutrição Social do
Departamento de Nutrição (DNUT) têm realizado um
esforço permanente para a construção da integralidade
a partir da formação inicial, utilizando metodologias
reflexivo-participativas e incluindo cenários distintos
no ambiente universitário para a realização de práticas
disciplinares, abordando o ensino pela problematização.
Procura-se realizar a formação de um ser humano integral
e isso requer a adoção de uma prática pedagógica que
respeite a autonomia e a dignidade de cada sujeito,
dentro de uma perspectiva de transformação da realidade
(MITRE et al., 2008). Se é preciso respeitar os hábitos
alimentares, muitas vezes é preciso também modificá-los,
para assegurar o direito à saúde.
Diante disso, para o andamento desse processo, é
exigida uma interação entre os docentes, instituições
de serviço (unidades de saúde, escolas, instituições
filantrópicas), comunidade ou quaisquer outros espaços
portadores de potencialidades formativas, em busca
de sintonia entre os diferentes saberes produzidos.
A formação de um profissional de saúde capaz de
desenvolver ações de prevenção, promoção e proteção
da saúde no âmbito do SUS é construída de forma
35

A

N

O

T

A

Ç

Õ

E

S

CADERNO DE MONITORIA N. 2

interdisciplinar, em parte, com conteúdos específicos contemplados nas
disciplinas de Nutrição Materno-Infantil, Avaliação Nutricional, Nutrição em
Saúde Pública, Bioética e Cidadania, Antropometria e Composição Corporal
I, Antropometria e Composição Corporal II, Nutrição e Dietética III, sendo
as quatro últimas contempladas na nova estrutura curricular do Curso. A
abordagem sobre os problemas sociais culmina no Estágio Supervisionado
em Nutrição Social, desenvolvido nas Unidades de Saúde do município.
É nesse estágio, cuja principal finalidade é transpor as fronteiras da
sala de aula por meio de um modelo pedagógico que utiliza métodos ativos
de ensino-aprendizagem centrados nos alunos, que procuramos inserir a
vivência prática na perspectiva de contribuir para o desenvolvimento de
competências e habilidades voltadas à criação de estratégias de trabalho,
de modo a propiciar uma prática multiprofissional integrada e contínua,
em todas as instâncias do SUS, de caráter crítico-reflexivo e propositivo,
conforme previsto no Projeto Pedagógico do Curso (PPC).
Portanto, os monitores na área de atuação em Nutrição Social são
importantíssimos no que se refere à articulação entre serviço-universidade,
professor-aluno, teoria-prática. Dessa forma, pode-se entender a relevância
deste projeto de monitoria, porque, mais do que agregar-articular
componentes curriculares dentro de uma área de conhecimento, o que por
si só já justificaria a necessidade de monitores, buscou aditar uma das
diretrizes do SUS como conceito norteador das atividades de iniciação à
docência, nas diferentes formas de cuidar, acreditando na formação de um
profissional crítico para atender as necessidades reais da população.
Assim, este trabalho tem por objetivo estimular a iniciação à docência
para promover a melhoria da qualidade do ensino, utilizando as ações
de alimentação e nutrição no SUS como eixo integrador da formação
interdisciplinar em cenários da práxis do Nutricionista.
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Metodologia
O projeto utilizou metodologias reflexivo-participativas,
que consistiram na valorização do monitor em sua
experiência social como indivíduo, de forma a buscar
a globalização dos saberes propostos no currículo
pela abordagem multidimensional do conhecimento.
Considerando assim a individualidade e o ritmo de
crescimento, priorizando a construção coletiva do
conhecimento e ampliando a capacidade do monitor de
pensar, criar, produzir, criticar, ser agente de transformação
social. Nessa metodologia foram inclusos cenários
distintos para a realização de práticas disciplinares,
abordando o ensino pela problematização, com
conteúdos contemplados em seis disciplinas do Curso
de Nutrição: Nutrição e Dietética III (NUT 0051), Avaliação
Nutricional (NUT 0023), Nutrição em Saúde Pública (NUT
0058), Bioética e Cidadania (NUT 0087), Antropometria
e Composição Corporal I (NUT 0054), Antropometria e
Composição Corporal II (NUT 0049), que culminam no
Estágio Supervisionado em Nutrição Social.
A metodologia utilizada envolveu o diálogo constante
com os professores, sobre o processo de ensinoaprendizagem, no qual aos professores orientadores de
cada disciplina competiu atuar na orientação dos monitores,
de modo a garantir a execução das atividades programadas,
bem como avaliar o desempenho dos mesmos.
Aos monitores de cada componente, coube
desempenhar as atividades previstas no seu Plano de
Trabalho, com assiduidade e pontualidade, de modo
a contribuir para o êxito do projeto apresentado. Os
monitores eram responsáveis pelas seguintes atividades:
participação ativa nas aulas práticas e teóricas das
disciplinas; participação conjunta com o professor no
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planejamento da disciplina, bem como na elaboração dos roteiros das
aulas e dos trabalhos desenvolvidos pelos alunos em sala de aula; auxílio
nas correções dos trabalhos acadêmicos; participação em atividades de
extensão e ações integradas, produção de materiais didático-pedagógicos;
realização de minicursos como ferramenta para melhoria do aprendizado;
e desenvolvimento de comunidades virtuais no SIGAA, como meio de
comunicação e apoio pedagógico. A esses cabiam participações em
atividades que integram os diversos saberes na área de vigilância à saúde,
alimentação e nutrição desenvolvidas na Atenção Básica à Saúde do SUS
e alimentação escolar.
Dessa forma, trabalhou-se de modo a tornar os monitores um grupo
de trabalho, mantendo a função do monitor de facilitador do processo de
ensino-aprendizagem.

Resultados e discussão
Execução do projeto
A execução do projeto deu-se de modo que cada disciplina foi
desenvolvida conforme a tendência pedagógica do professor responsável.
Dessa forma, a participação dos monitores auxiliou os docentes a refletir
sobre suas práticas, permitindo transformá-las com vistas à melhoria do
processo de ensino-aprendizado. O projeto aliou a teoria lecionada em sala
de aula com atividades práticas realizadas externamente à universidade,
favorecendo a aproximação com as Unidades Básicas de Saúde (UBS),
Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs), escolas, creches,
maternidades, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de
Educação, e outras instituições, através do retorno, pelos monitores,
de informações coletadas anteriormente nesses locais. Além disso, o
projeto permitiu a intensificação de exercícios para fixação de conteúdos
em sala de aula, como resultado da mediação dos monitores com os
alunos, minimizando suas dificuldades formativas; e com os docentes,
aperfeiçoando o processo de avaliação do aprendizado.
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Dessa forma, os monitores atuaram como protagonistas
no processo de ensino-aprendizagem, contribuindo de
forma ativa na participação e planejamento das aulas e
atividades junto ao docente, uma vez que, dispostos a
colaborar com a aprendizagem de seus colegas, esses
estudantes, ao mesmo tempo em que ensinam, aprendem
(NATÁRIO; SANTOS; 2010).
Como forma de divulgar esse trabalho, os monitores
das diversas disciplinas que integraram o projeto tiveram
a oportunidade de apresentar no SID (Seminário de
Iniciação à Docência) as ações desenvolvidas em seus
respectivos campos, que, ao se somarem, alcançam a
integralidade e transpassam o território da universidade,
dirigindo-se à população na realização de ações de
pesquisa, ensino e extensão.
Formação acadêmica do estudante
Durante o desenvolvimento do projeto, observou-se que
o mesmo foi de extrema importância para os monitores, visto
que as atividades realizadas contribuíram na consolidação
de conhecimentos e experiências práticas, imprescindíveis
à formação profissional e ao crescimento acadêmico do
estudante.
Os monitores viabilizaram a realização de atividades
de orientação individual e coletiva, usando como eixo
integrador conteúdos inerentes às ações de vigilância à
saúde, alimentação e nutrição no SUS, dando destaque
aos pontos de articulação entre a teoria e o exercício da
prática profissional. Além disso, tiveram a oportunidade
de participar das atividades de pesquisa e extensão
realizadas pelos professores, o que ampliou e favoreceu
sua compreensão acerca do ensino superior.
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Quanto aos docentes, eles apoiaram os monitores para o desenvolvimento
de competências que permitiram a realização de atividades acadêmicas
diferenciadas e individualizadas, estimulando a iniciação à docência, com
vistas à melhoria da qualidade do ensino.
Portanto, os alunos foram estimulados a desenvolver atividades
relacionadas à docência em vários âmbitos, do planejamento conjunto
à participação nas decisões avaliativas e ações de extensão e pesquisa.
Dessa forma, o projeto esteve de acordo com a Resolução nº 013/2006
do CONSEPE, que apresenta como objetivos do programa de monitoria:
“contribuir para a melhoria do ensino na graduação, contribuir para o
processo de formação do estudante e despertar no monitor o interesse
pela carreira docente”.
Atuação do monitor na iniciação à docência
Por atuarem como protagonistas no processo de ensino-aprendizagem,
os monitores executam diversas atividades fundamentais à continuidade
do projeto em questão. Dentre elas, destacam-se: a participação nas aulas
teóricas e práticas junto ao docente responsável pelas disciplinas integrantes
do projeto; participação no planejamento, organização e execução das
aulas práticas; articulação com serviços de saúde, escolas e instituições
filantrópicas para a realização de práticas disciplinares; elaboração de
relatórios com os diagnósticos nutricionais obtidos durante as atividades
práticas e retorno dessas informações às escolas e instituições; atendimento
aos alunos quanto às dúvidas relativas ao conteúdo teórico; agendamento
de visitas técnicas; organização do Protocolo de Segurança para atividades
práticas; consolidação da bibliografia utilizada nas disciplinas; colaboração
na organização de ações de extensão coordenadas pelos professores
orientadores, no campo da Nutrição e da Saúde Pública; e atualização de
material técnico, a fim de facilitar o aprendizado dos alunos.
Com a realização dessas atividades, evidenciou-se a consolidação
do aprendizado dos próprios monitores frente às disciplinas específicas,
tornando-os referência naquele componente. Além disso, no decorrer
da atuação do monitor como facilitador do aprendizado ratificado, são
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observadas melhorias das avaliações e maior interesse
pela carreira docente.
Integração ao Projeto Pedagógico de Curso
O atual Projeto Pedagógico de Curso (PPC) do Curso
de Graduação em Nutrição vem sendo implantado e
consolidado no decorrer dos semestres, o que possibilita
discussões sobre os componentes curriculares e
atualização/modificação dos mesmos. Com isso, os
monitores tiveram a oportunidade de dialogar com
os professores orientadores sobre a construção e
o planejamento dos conteúdos programáticos das
disciplinas de Antropometria I, II, Avaliação Nutricional e
Nutrição em Saúde Pública.
Como o Projeto Pedagógico do Curso de Nutrição está
em sintonia com as Diretrizes Curriculares Nacionais e
com a proposta da Universidade Federal do Rio Grande do
Norte (UFRN), resolveu-se articular o ensino, a pesquisa
e a extensão, possibilitando a participação dos monitores
em atividades integrais com atuação indissociada nos
três eixos da docência, como por exemplo, nos eventos
de extensão “A contribuição da bioética na formação do
profissional Nutricionista”; “Alimentando a cidadania”, e
o Projeto de Ações Associadas “Ações de Alimentação
e Nutrição nas práticas de saúde coletiva: integração
ensino-serviço”.
Por associar os três eixos da docência, o Projeto
contribuiu com a formação integral dos monitores,
oportunizando a reflexão diante dos diversos cenários
desvendados e estimulando a rápida resolubilidade diante
das dificuldades e realidades encontradas. Dessa forma,
os monitores desempenharam um apoio pedagógico
essencial ao desenvolvimento das atividades, sejam elas
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de cunho teórico (atualização de material didático, plantão de dúvidas,
desenvolvimento de estratégias para melhoria do aprendizado), sejam
elas de cunho prático (viabilizando, planejando e acompanhando as aulas
práticas), o que contribuiu para a realização das mesmas de forma plena.

Conclusão
Através do Projeto “Ações de Alimentação e Nutrição no SUS: ferramentas
para melhoria da qualidade do ensino e formação interdisciplinar”, os
professores com componentes curriculares na área de atuação em Nutrição
Social, têm empreendido um esforço permanente para a construção da
integralidade a partir da formação inicial, utilizando metodologias reflexivoparticipativas e incluindo cenários distintos ao ambiente universitário
para a realização de práticas disciplinares, abordando o ensino pela
problematização. Um exemplo disso é a atividade interdisciplinar realizada
semestralmente com adolescentes em escolas públicas, cujos monitores
de três disciplinas auxiliam os graduandos a desenvolverem atividades
inerentes à atuação do nutricionista no SUS, que perpassa o diagnóstico
nutricional até a intervenção em saúde, com promoção de práticas
alimentares saudáveis e elaboração de cardápio.
Portanto, os monitores tiveram a oportunidade de planejar e executar
com os docentes atividades que promovam a integralidade, que requerem
por si só um empenho pedagógico diferenciado, que se dá por meio do
estimulo à iniciação à docência, para promover a melhoria da qualidade
do ensino, utilizando as ações de alimentação e nutrição no SUS como
eixo integrador da formação interdisciplinar em cenários da práxis do
Nutricionista. Além disso, os monitores participaram de atividades de
pesquisa e extensão desenvolvidas pelos professores da área, como
forma de estímulo à docência e de favorecer o apoio pedagógico ao
desenvolvimento das atividades dos componentes curriculares.
Essas atividades incluíram a participação nas aulas práticas e teóricas,
planejamento das atividades junto ao docente orientador, incremento da
produção de materiais e manuais didático-pedagógicos voltados para
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os serviços de saúde, campo de estágio e das práticas
disciplinares; realização de minicursos para melhoria
do aprendizado dos discentes, referente ao uso da
informática no diagnóstico nutricional e desenvolvimento
de comunidades virtuais no SIGAA, como meio de
comunicação e apoio pedagógico. Adiciona-se a
participação no Estágio Supervisionado em Nutrição
Social e em atividades de pesquisa e extensão da área,
com vistas à promoção do direito humano à alimentação
adequada, partindo da problematização, objetivando
a construção da integralidade, iniciação à docência e
formação interdisciplinar.
Por fim, considera-se que o trabalho de monitoria
é essencial para a formação de um profissional com
atuação crítico-reflexiva, capaz de subsidiar mais uma
área de atuação do nutricionista, a docência.
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Resumo
A Monitoria em Semiologia Médica possibilita o desenvolvimento de
estratégias de ensino-aprendizagem para consolidação do conhecimento
e raciocínio clínico utilizando diversos cenários de prática. Este artigo tem
como objetivo relatar as estratégias pedagógicas desenvolvidas durante
a monitoria e os seus resultados, analisados mediante avaliações dos
discentes nos semestres 2011.1 e 2012.2. A monitoria disponibilizou 196
horas de atividades práticas em Semiologia Médica por semestre, além
de atividades como “Otimização do atendimento básico à vida na UFRN”,
discussão de casos clínicos e participação em estandes da CIENTEC.
As atividades foram facilitadas pelo uso da Tecnologia de Informação e
Comunicação. Aplicaram-se questionários a 112 discentes para avaliação
da monitoria, a qual foi classificada como ótima por 58% e boa por 42%
dos discentes. Em relação à contribuição para o aprendizado, 52,7%
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consideraram-na muito importante e 47,3%, importante. Conclui-se que
a monitoria teve impacto positivo no aprendizado em Semiologia Médica,
sendo reconhecida como importante para a formação médica.
Palavras-chave: educação médica; semiologia; monitoria; raciocínio
clínico; tecnologia da informação e comunicação.

Introdução
A disciplina de Iniciação ao Exame Clínico, ou Semiologia Médica, como
é conhecida pelos alunos do curso médico da UFRN, consiste na introdução
à fase clínica da graduação (SOUZA-MUÑOZ, 2011, p. 376). Atualmente
ministrada no terceiro período, trata-se de uma disciplina eminentemente
prática e representa o primeiro momento do curso em que os alunos
passam a ter sistematicamente contato com pacientes, objetivando ensinar
técnicas de anamnese e exame físico, competências essenciais para o
desenvolvimento de um raciocínio clínico acurado, havendo, portanto,
menor dependência de exames complementares, fatos relevantes para todo
médico generalista. Além disso, a disciplina aborda aspectos essenciais da
arte médica, como a ênfase para a prática de uma medicina humanizada e
contextualizada e o aprendizado da relação médico-paciente.
A história clínica, que consiste em anamnese e exame físico, é um
componente crítico para o desenvolvimento do raciocínio clínico e da formação
do médico competente. Mesmo assim, vários estudos têm demonstrado que
o conhecimento e as competências em semiologia são muito limitados entre
estudantes de graduação e mesmo entre médicos (MANGIORE, 2001, p. 210).
Os avanços tecnológicos das últimas três décadas têm colocado a
semiotécnica, de alguma forma, em segundo plano, tornando o ensino de
habilidades clínicas ainda mais difícil durante a graduação em medicina
(SOUZA-MUÑOZ, 2011, p. 379). Vários estudos vêm corroborando isso, ao
demonstrarem que o conhecimento e as competências em semiologia são
muito limitados entre estudantes de graduação e médicos (KIRA, 1996, p. 408;
GALE, 2006, p.11; VULCANOVIC-CRILEY, 2006, p. 610).
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O Projeto Pedagógico da Monitoria em Semiologia
Médica estimula o método clínico, promovendo a capacidade
do estudante em diagnosticar enfermidades através da
propedêutica médica completa. Essa iniciativa é consoante
com as determinações do Ministério de Educação que,
através do Conselho Nacional de Educação, instituiu as
Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em
Medicina, definindo o Raciocínio Clínico e a Prática Clínica
como competências e habilidades fundamentais para a
formação do profissional médico voltado para a atuação
no sistema de saúde vigente no Brasil, o Sistema Único de
Saúde (SUS) (MIDÃO, 2010, p.398).
Inaugurado em fevereiro de 2007, graças à coadjuvância
do Programa de Monitoria em Semiologia Médica, o
Laboratório de Habilidades Clínicas (LHC), juntamente
com as Enfermarias do Hospital Universitário Onofre
Lopes (HUOL), tem representado cenário imprescindível
para o aprendizado da Semiologia em nossa instituição.
Nesse ínterim, a Monitoria em Semiologia Médica
desponta como importante ferramenta complementar
ao aprendizado da Semiologia, possibilitando aos
alunos do terceiro período do curso o desenvolvimento
de metodologias ativas de ensino-aprendizagem para
a realização da propedêutica semiológica, bem como a
consolidação do conhecimento e do raciocínio clínico,
introduzidos durante a disciplina, por meio de atividades
práticas supervisionadas em cenário controlado do LHC e
Enfermarias com pacientes reais.
Este artigo, portanto, tem como objetivo relatar
as abordagens pedagógicas desenvolvidas durante a
monitoria e os seus resultados, analisados mediante
avaliações dos discentes entre os semestres 2011.1 e
2012.2.
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Materiais e métodos
Desde 2006, quando se deu início ao Programa de Monitoria em Semiologia
Médica, as atividades desenvolvidas pela monitoria vêm sendo sistematicamente
avaliadas de forma positiva pelos discentes e docentes do curso de Medicina
da UFRN. Uma das características peculiares desse programa é a utilização
da Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) como ferramenta para
a funcionalidade da monitoria e medida organizacional do processo de
trabalho (Figura 1). Utilizamo-nos de redes sociais e site próprio do LHC para
manter os alunos do terceiro período atualizados acerca das atividades da
monitoria; Tabelas virtuais de Frequência e Escala de monitorias, elaboradas
e armazenadas no servidor GoogleDrive, as quais permitem edição simultânea
e visualização compartilhada entre os monitores; e Pasta virtual no servidor
Dropbox, objetivando organização, armazenamento e compartilhamento de
arquivos relevantes entre os monitores.
Para que as ações da Monitoria em Semiologia Médica fossem possíveis,
todos os monitores participaram de um Workshop de Capacitação em
Semiologia Médica, durante o qual foram também abordados temas como
a utilização das TICs para a aprendizagem e trabalho em equipe.
Figura 1 - Desenho da Monitoria em Semiologia Médica. Abreviaturas: DNC

Fonte: Diretriz Nacional Curricular; TIC: Tecnologia da Informação e Comunicação;
CIENTEC: Semana de Ciência Tecnologia e Cultura da UFRN
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A proposta pedagógica da Monitoria em Semiologia
Médica consiste primariamente em aprimorar a
propedêutica do exame clínico, uma habilidade médica que
deve ser executada com precisão, sempre considerando a
assistência integral, ética e humanizada dos indivíduos. A
fim de contemplar esse objetivo, eram ofertadas monitorias
sobre os sistemas cardiovascular, respiratório, digestório
e o exame físico geral. As aulas eram ministradas por um
monitor e contavam com a participação voluntária de, no
máximo, três alunos por monitoria que estavam cursando
a disciplina de Iniciação ao Exame Clínico.
O LHC possui um site armazenado no servidor gratuito
Google Sites e de domínio institucional (http://www.lhc.ccs.
ufrn.br), através do qual são disponibilizadas informações
relevantes a respeito da monitoria em semiologia, a exemplo
das normas, contatos dos monitores e escalas semanais de
monitorias, esta última construída por intermédio de planilha
virtual do Google Drive e disponibilizada semanalmente em dia
e horário fixos. De posse da escala de monitorias da semana, os
alunos interessados agendam diretamente com os monitores,
através de e-mail, seus locais e horários da prática, que podem
acontecer em dois cenários: o LHC ou Enfermarias.
A primeira monitoria era sistematicamente realizada no
LHC e sempre precedia as aulas nas enfermarias. O LHC
permite ambientar o aluno frente a situações da prática
médica que encontrarão no cenário ambulatorial e/ou
hospitalar, executar treinamentos para realização de diversos
procedimentos médicos e aperfeiçoar o desenvolvimento
de competências técnicas, éticas e humanísticas, visto
que são utilizados manequins que mimetizam situações
encontradas na vida real, como alterações na ausculta
cardíaca e pulmonar, por exemplo. Além de situações
simuladas com manequins, também eram realizadas
práticas interpares, como estratégia de ensino no LHC.
51

A

N

O

T

A

Ç

Õ

E

S

CADERNO DE MONITORIA N. 2

Após esse momento, os alunos ficavam aptos a aplicar o conhecimento,
à beira do leito com o paciente, sempre sob a supervisão do monitor. Cada
aluno tinha a oportunidade de realizar a anamnese, exame físico geral e
segmentar em um paciente, após seu consentimento, sempre com a
disponibilidade do monitor para corrigir eventuais falhas técnicas e sanar
quaisquer dificuldades que surgissem. Também havia discussão sobre os
casos vistos, para estimular o raciocínio clínico e a formulação de hipóteses
diagnósticas no âmbito das síndromes.
Cada monitor era responsável por realizar de duas a três monitorias
durante a semana, em horários que estivessem de acordo com sua
disponibilidade, respeitando os horários disponíveis na estrutura curricular
do terceiro semestre do curso de Medicina, proporcionado dessa forma
uma maior participação dos estudantes na monitoria. Para organizar como
se processaria o agendamento dessas atividades, eram disponibilizadas,
no site do LHC, escalas semanais, com os horários e tema das monitorias.
A marcação era realizada através do e-mail pessoal de cada monitor,
por ordem de solicitação, e, a fim de contemplar um maior número de
discentes, cada aluno podia comparecer a uma monitoria por semana.
Sempre seguindo o pré-requisito da primeira monitoria referente a cada
sistema, ser realizada no LHC.
Objetivando organizar o agendamento entre os participantes do projeto,
foi criada uma Tabela de Frequência virtual, compartilhada entre os
monitores pelo Google Drive, que continha o nome de todos os alunos
da disciplina de Iniciação ao Exame Clínico. Nela eram registradas pelo
monitor responsável as datas das monitorias solicitadas e realizadas, seu
tema e o ambiente em que haviam sido realizadas. Tudo estruturado em
prol de conseguirmos seguir nossa metodologia de ensino.
Com o desenrolar das atividades, surgiu a necessidade do
estabelecimento de normas, prezando pela qualidade do ensino e pelo bom
convívio entre monitores e alunos. Tais normas passaram a ser explicadas
aos alunos no início de cada semestre letivo, sendo a apresentação realizada
pelos monitores, sob supervisão de um docente comprometido com a
monitoria. As normas destacam aspectos importantes do profissionalismo,
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como a pontualidade e o aviso prévio em caso de
necessidade de se ausentar ou não comparecimento à
monitoria agendada, sob o risco de não poder participar
da monitoria caso isso se procedesse. Também os alunos
eram orientados quanto à vestimenta branca ou uso de
jaleco, dentre outras normas.
Além disso, as atividades disponibilizadas pela
monitoria foram ampliadas, com a oferta aos alunos
de sessões de Discussão de Casos Clínicos, realizadas
semanalmente por dois monitores para um grupo
de dez alunos, que se inscreviam através de tabela
compartilhada no Google Drive. A atividade foi criada
com objetivo de estimular o raciocínio clínico dos alunos
do terceiro período, baseado em apresentações críticas
de anamneses, exames físicos e complementares de
pacientes internados no HUOL. A intenção é mostrar como
os assuntos de semiologia ministrados em sala de aula e
em ambientes de ambulatórios e enfermarias podem ser
usados em prol do desenvolvimento do raciocínio clínico.
Na expectativa de melhorar a atuação dos alunos no
cenário da urgência e emergência, a monitoria passou a
capacitar os estudantes para o Atendimento Básico à Vida
(ABV), através do projeto de ensino-extensão intitulado
“Otimização do atendimento básico à vida na UFRN”,
proporcionando treinamento teórico-prático em ABV para
estudantes ao longo do ano de 2012. O treinamento dos
estudantes objetivou fazê-los reconhecer as situações
clínicas de maior risco e ensinar como portar-se frente a
tais situações.
Para a execução deste projeto, fez-se necessária a
capacitação teórica e prática dos monitores por uma
equipe especializada do SAMU-Natal, estratégia relevante
para a integração ensino-serviço. Após essa primeira
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etapa, estudantes do 1º e 2º ano do curso de Medicina foram convidados
a participar do Curso de Treinamento Teórico-prático em ABV (Figura
2). Durante o treinamento, os discentes responderam um questionário
semiestruturado referente ao conhecimento e estratégias de manejo do
ABV em três momentos distintos: antes do treinamento teórico (P1), após
o treinamento teórico (P2) e após o treinamento prático (P3). Era ofertada
fundamentação teórica como pré-requisito para a capacitação prática, a
qual acontecia no LHC com uso o manequim Ressuci Anne Skillreporter,
permitindo que cada aluno realizasse a prática individualmente e em duplas.
Figura 2 - Treinamento teórico e prático do projeto “Otimização do atendimento
básico à vida na UFRN”

A monitoria também participou de dois estandes na XVI e XVII Semana
de Ciência, Tecnologia e Cultura (CIENTEC) da UFRN em 2011 e 2012
(Figura 3), visando levar informações para a comunidade sobre prevenção
e tratamento do câncer de mama, câncer de colo do útero e de próstata,
bem como sobre dislipidemia e hipertensão, contando com manequins do
LHC e panfletos educativos. Além de informação, oferecíamos a aferição
da pressão arterial daqueles que visitavam a exposição. As informações
transmitidas aos visitantes eram vistas como uma maneira de disseminar
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a conscientização na comunidade, atingindo o objetivo de
disponibilizar ao público externo o conhecimento adquirido
e produzido na universidade, na tentativa de transformar a
realidade local intervindo em deficiências sociais, como
ações de prevenção de doenças.
Todas essas atividades foram realizadas durante o
período de dois anos, por inicialmente 11 monitores
de períodos letivos diversos, selecionados através de
uma avaliação teórica, e sob a coordenação de uma
docente da disciplina de Iniciação ao Exame Clínico. Ao
final dos semestres letivos, os usuários da monitoria
foram convidados a responder um questionário virtual
semiestruturado cuja finalidade era analisar o grau de
satisfação com a monitoria, identificando-se os pontos
positivos e fragilidades, com o objetivo de aprimorar o
programa.
Figura 3 - Estande na XVII CIENTEC - Semana da Ciência,
Tecnologia e Cultura da UFRN

Resultados e discussão
Foram disponibilizadas 196 horas de atividades
práticas em Semiologia Médica, em manequins, interpares
e com pacientes, em cada um dos quatro semestres
acadêmicos. Essa carga horária foi maior que a carga
horária da disciplina de Iniciação ao Exame Clínico, que é
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de 180 horas. Nesse período, de um total de 199 alunos, contamos com a
participação de 176 alunos nas monitorias, totalizando 88,4%.
Foram aplicados questionários aos discentes para avaliação da
monitoria. 112 alunos da disciplina responderam ao questionário. A
monitoria foi avaliada como ótima por 58% (n=65) e boa por 42% (n=47)
dos discentes (Figura 4). Em relação à contribuição para o aprendizado,
52,7% consideraram-na muito importante e 47,3%, importante (Figura 5).
Todos os monitores receberam maioria de pontuação máxima nos aspectos
pontualidade, assiduidade, relação com os colegas, conhecimento teórico,
habilidades práticas, humanização e ética.
Figura 4 - Resultados da avaliação da monitoria pelos discentes

Boa
42%

Ótima
58%

Figura 5 - Resultados da avaliação do aprendizado pelos discente

Importante

Muito
Importante

47%

53%
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Essa avaliação mostra a importância da monitoria
no auxílio ao desenvolvimento de competências e
habilidades gerais e específicas, como o raciocínio
clínico e a prática clínica, essenciais ao desempenho
da medicina. Uma vez que o exame semiológico
quando bem realizado torna a solicitação de exames
complementares, por vezes, desnecessária, posto que
haja estudos demonstrando que somente a anamnese
bem realizada é capaz de fazer em torno de 60% dos
diagnósticos clínicos, e quando associada ao exame
físico são responsáveis por aproximadamente 85%
dos diagnósticos, com uma acurácia de cerca de 80%
(RODRIGUES, 2011, p. 70). Sendo assim, uma formação
médica que estimule a realização de anamnese e exames
físicos bem feitos consegue formar profissionais que
dependem menos de exames complementares, vários
deles dispendiosos e, outros, às vezes, inacessíveis;
que utilizam de forma racional o arsenal diagnóstico
complementar disponível no SUS e, consequentemente,
otimizam os recursos financeiros, reduzindo os custos
aos cofres públicos com a saúde.
Com relação ao projeto de extensão “Otimização do
atendimento básico à vida na UFRN”, desenvolvido no
ano de 2012, de forma conjunta com as atividades da
monitoria, contamos com a participação de 66 alunos do
1º ano e 60 alunos do 2º ano, perfazendo a casuística
de 126 discentes. Os alunos do 1º ano obtiveram as
seguintes médias nas avaliações seriadas aplicadas
durante o treinamento: 4,98 (P1), 9,01 (P2) e 9,32 (P3).
Já os alunos do 2º ano obtiveram as seguintes médias:
4,66 (P1), 9,01 (P2) e 8,97 (P3). Esses resultados
foram bastante satisfatórios e revelam a importância
do treinamento teórico-prático como uma estratégia de
ensino-aprendizagem (Figura 06).
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Para que ocorra uma formação profissional e o desenvolvimento de
competências previstas no documento das Diretrizes Curriculares, é
imprescindível que haja uma interação entre escola, comunidade e serviços
de saúde (MIDÃO, 2010, p. 398). Considerando que as emergências clínicas
são prevalentes e têm grande impacto na sobrevida dos indivíduos, e que
o ABV deve ser realizado mesmo por leigos, acreditamos que o projeto
certamente beneficiou não somente o processo de ensino-aprendizagem
dos discentes envolvidos no mesmo, mas, sobretudo, a população que
poderá ser atendida por indivíduos treinados, fato que poderá contribuir
para o aumento da sua sobrevida. O treinamento dos estudantes e médicos
permitirá a elaboração de recomendações para leigos, os pacientes, com o
objetivo de fazê-los reconhecer as situações clínicas de maior risco e como
se portar frente a tais situações.
Figura 6 - Resultados obtidos nas avaliações no projeto “Otimização do
atendimento básico à vida na UFRN”
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Ademais, este projeto, juntamente com as atividades regulares
da monitoria, possibilitou o contato do discente de medicina com o
Laboratório de Habilidades Clínicas da UFRN, um cenário imprescindível
para o aprendizado da Semiologia, visto que nele é possível ambientar
o aluno frente às situações que encontrará no ambiente ambulatorial e/
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ou hospitalar, bem como executar procedimentos que
envolvem pacientes sem o medo de errar, já que as
ferramentas são simuladores. Através de atividades
desenvolvidas com manequins especializados, é possível
realizar um treinamento prévio com os discentes antes
do contato com o paciente, obtendo maior segurança e
tranquilidade do aluno ao examinar o paciente. Assim,
certamente conseguimos desenvolver/estimular nos
alunos competências não somente técnicas, mas também
éticas e humanísticas no atendimento aos pacientes.
Após o início do Programa de Monitoria em Semiologia,
temos observado um crescente envolvimento entre
docente e discente, bem como a utilização sistemática do
LHC como cenário inovador para o processo de ensinoaprendizagem, fato que vem proporcionando participação
de um número maior de componentes curriculares no
mesmo. Outras escolas médicas também se utilizam da
abordagem de simulação em manequins como técnica
de apoio didático, pois esta traz ao ensino a sedutora
oportunidade de praticar ações clínicas em um ambiente
muito próximo do real, de forma segura, e sem o risco
da exposição do paciente ao ambiente de treinamento.
Algumas ações que só poderiam ser demonstradas
ao aluno por profissionais experientes podem ser
agora diretamente realizadas pelo aluno em manequins
(ROMANO, 2007, p. 171).
No que diz respeito à utilização de recursos da TIC
como base da metodologia organizacional do trabalho,
a Monitoria em Semiologia Médica proporcionou melhor
domínio acerca do manuseio das novas tecnologias,
otimização de tempo e organização.
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Conclusão
As atividades da Monitoria em Semiologia Médica permitiram dobrar a
carga horária destinada ao treinamento de habilidades clínicas no terceiro
semestre do curso de Medicina, sendo muito bem avaliada pela grande
maioria dos estudantes.
Além disso, proporcionou o reconhecimento da importância da
disciplina na formação médica, o estimulo à diversificação dos cenários
de aprendizagem, bem como a oportunidade de exercitar em grupos as
habilidades fundamentais da pratica médica, como o raciocínio clínico,
a abordagem do paciente e a destreza dos seus sentidos, justificando a
intensa procura dos discentes pelas monitorias, refletida na extensa carga
horária e grau de satisfação dos mesmos.
A Monitoria em Semiologia Médica não se limitou ao processo de ensino,
tornando-se importante ao realizar atividades benéficas à população com
suas ações de extensão, informando sobre prevenção de afecções de grande
impacto na sociedade e da melhor preparação dos futuros profissionais
médicos para realizarem o ABV de forma adequada, contribuindo para
uma redução da mortalidade em situações extremas. Todavia, futuros
estudos quantitativos devem ser realizados para avaliar o grau de impacto
dessa atividade na aquisição de habilidades e competências por parte dos
estudantes.
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Administração, planejamento
e assessoria social:
as múltiplas faces da gestão de
serviços sociais
NASCIMENTO, C. C. S.1;SILVEIRA, R. B. B.2; MONTEFUSCO, C.3

Resumo
O projeto de ensino ora apresentado envolveu as disciplinas Administração
e Planejamento em Serviço Social e Oficina de Assessoria e Consultoria,
ambas integrantes da estrutura curricular do curso de Serviço Social da
UFRN. A disciplina de Administração integra o quadro de disciplinas
obrigatórias e tem como objetivo trazer discutir os conhecimentos relativos
à história da administração em interface com o Serviço Social, considerando
mais especificamente as bases teóricas e técnicas da gestão social. Já a
disciplina Oficina de Assessoria e Consultoria, é de cunho complementar
e objetiva trabalhar os conteúdos relativos à emergente demanda por
Assessoria Social. É nesse contexto que o projeto visou contribuir, propondo
uma integração dos conteúdos das disciplinas supramencionadas, para o
incremento da qualidade do processo de ensino-aprendizagem, bem como
para a concretização das diretrizes curriculares propostas no Projeto PolíticoPedagógico do curso de Serviço Social.
Palavras-chave: serviço social; gestão de políticas públicas; assessoria social.
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Introdução
A formação acadêmica deve perpassar por um conjunto de atividades e
vivências que oportunizem aos discentes, entre outros fatores, a ampliação
do conhecimento de mundo e do saber científico, envolvendo nesse
processo as experiências para além do espaço tradicional da sala de aula,
tais como a pesquisa, a extensão e a monitoria.
Portanto, tomando por base as diretrizes curriculares que norteiam os
cursos de Serviço Social no Brasil, a proposta de formação profissional é
constituída por um conjunto de conhecimentos interligados e organizados
em núcleos de fundamentação do fazer profissional.
A disciplina de Administração e Planejamento em Serviço Social faz
parte do denominado núcleo de fundamentação do trabalho profissional,
ao qual correspondem àquelas disciplinas obrigatórias e de caráter teóricoprático do curso. São objetos de estudo da referida disciplina os modelos
gerenciais de organização do trabalho, o planejamento e a gestão de
serviços sociais e princípios e práticas de administração em organizações
públicas, privadas e não governamentais.
Afirmando as diretrizes curriculares propostas pela Associação
Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social - ABEPSS, o Projeto
Político-Pedagógico do curso de Serviço Social da UFRN tem como um
dos pontos de partida o incentivo ao desenvolvimento de atividades que
ultrapassem a mera formação de mão de obra e de competências técnicas
específicas, especialmente pelo fato de que, no cenário contemporâneo,
assiste-se a uma diversificação crescente das demandas postas ao
profissional de Serviço Social, que passam a abranger tarefas que vão além
da mera execução, como explicitado na reflexão que se segue:
As mudanças verificadas nos padrões de acumulação e regulação
social exigem um redimensionamento das formas de pensar/agir
dos profissionais diante das novas demandas, possibilidades e das
respostas dadas. Esta concepção implica que o processo de trabalho do assistente social deve ser apreendido a partir de um debate
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teórico-metodológico que permita o repensar crítico do ideário profissional e, consequentemente, da inserção dos profissionais, recuperando o
sujeito que trabalha enquanto indivíduo social.
O pressuposto central das diretrizes propostas
é a permanente construção de conteúdos (teórico-ético-político-culturais) para a intervenção
profissional nos processos sociais que estejam
organizados de forma dinâmica, flexível assegurando elevados padrões de qualidade na formação do assistente social (ABEPSS, 1996, p. 8).

É nessa perspectiva que o presente projeto
desenvolveu, durante os anos de 2011 e 2012, ações
integradas de iniciação à docência, contemplando as
disciplinas de Administração e Planejamento e a Oficina
de Assessoria e Consultoria. Com intuito, pois, de
colaborar para a dinamização do processo de ensinoaprendizagem, o projeto de ensino visou contribuir no
processo de construção coletiva de atividades que,
além de viabilizarem a execução do Projeto Pedagógico
do curso de Serviço Social, possibilitam uma formação
profissional de qualidade e que atinja efetivamente as
demandas postas pela sociedade.
Nessa direção, o planejamento se constitui como um
dos instrumentais primeiros da ação do Assistente Social
em suas diversas esferas de atuação. Entretanto, o ato
de planejar envolve não somente o domínio instrumental
do processo, mas também habilidades que permitam
conceber o planejamento como parte da gestão de ações
sociais. Mais especificamente no tocante à Assessoria
Social, percebe-se que é um campo de atuação que tem
demandado o profissional de Serviço Social, que, desta
feita, necessita propor o exercício qualificado de práticas
inovadoras nessa esfera.
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No cotidiano do Assistente Social, o planejamento social se coloca
como uma atividade de importância central à proposição de ações sociais
efetivas. Ou seja, o planejamento é um instrumento de gerência que orienta
as ações profissionais na direção da mudança social (BAPTISTA, 1979). O
processo de planejar, portanto, se consubstancia em planos, programas e
projetos que, inseridos na dinâmica institucional, são mais que elementos
técnicos da gestão, instrumentos políticos de ação.
Ao planejamento se coloca como imprescindível a compreensão da
realidade e dos caminhos estratégicos possíveis em cada espaço de
atuação do Assistente Social. Nesse cenário, o ato de planejar implica
em considerar a flexibilidade e a capacidade de reorganizar ações como
importantes aliadas, ou seja, “todo plano necessita, por isso mesmo, de
revisões sistemáticas, e exige um acurado sistema de monitoramento/
controle/acompanhamento para permitir a avaliação” (NOGUEIRA; MIOTO,
2006, p. 18).
A complexidade e dinamicidade presentes na esfera do planejamento
social exigem o fortalecimento dos instrumentais técnicos e das bases
teóricas que sustentam a ação do Assistente Social, no campo da
proposição, da gestão e da avaliação de serviços sociais. Vale salientar que,
nesse processo a Assessoria na gestão das políticas públicas, nos seus
diversos formatos, também tem se colocado como presente no Serviço
Social contemporâneo, exigindo, por conseguinte, respostas profissionais
qualificadas nesse espaço.
Sendo assim, o projeto Administração, Planejamento e Assessoria
Social: as múltiplas faces da gestão de serviços sociais, guiou-se pelo
alcance dos seguintes objetivos: contribuir para o debate em torno os
elementos teórico-práticos relativos ao processo de planejamento e/ou
assessoria ao planejamento, e as especificidades da prática do Assistente
Social na gestão de políticas públicas; incentivar a iniciação à docência
entre os alunos do curso de Serviço Social; contribuir para o incremento
da qualidade no ensino da graduação e proporcionar o aprofundamento do
debate acerca do planejamento e execução do trabalho do Assistente Social
com grupos sociais nas organizações.
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Destaca-se, ainda, que a socialização das atividades
desenvolvidas no presente projeto refletiu no fomento
à discussão em torno do planejamento, assessoria e
avaliação de serviços sociais tanto entre os alunos de
graduação em Serviço Social e áreas afins quanto entre
os alunos do Programa de Pós-Graduação em Serviço
Social e áreas afins.

Materiais e métodos
A partir do levantamento das principais dificuldades
dos graduandos de Serviço Social nas disciplinas de
Administração e Planejamento e Oficina de Assessoria e
Consultoria, foi identificada a necessidade de proporcionar
atividades reflexivas que permitissem ao corpo discente
uma maior aproximação com as ferramentas da gestão
social, essenciais à formação profissional, já que,
O profissional de Serviço Social atua nas diversas
áreas ligadas à condução das políticas sociais
públicas e privadas, tais como planejamento,
organização, execução, avaliação, gestão,
pesquisa e assessoria. Portanto, os assistentes
sociais também estão inseridos em locais de
trabalho como nas empresas privadas e nas
ONGs, tendo que exercer sua função como
profissional qualificado e capacitado para atuar
com os usuários do seu serviço (BORGATO;
ALVES; OLIVEIRA, 2009, p. 8).

67

A

N

O

T

A

Ç

Õ

E

S

CADERNO DE MONITORIA N. 2

O processo de formação acadêmica envolve o desenvolvimento de
novos saberes, dessa maneira, o projeto de monitoria objetivou favorecer
os debates e a experimentação de atividades que envolvem o planejamento,
a assessoria e administração de serviços sociais, pois, conforme Souza et
al (2010, p. 3).
Algumas atividades propiciam reflexões individuais e coletivas,
Individualmente o aluno ganha aprendizado, experiência e a
oportunidade de ser inserido na rotina da vida acadêmica, pensando
no coletivo, esses alunos aprendem a liderar, formar opinião e
apresentar sugestões.

Com base na perspectiva da integração e inter-relação dos
conhecimentos necessários à intervenção profissional, e com vistas a
potencializar os resultados do projeto, as ações foram organizadas em três
eixos metodológicos centrais, a saber:
Quadro 1 – Metodologia do projeto

Tipologia da ação

Preparação

Ação
• Acompanhamento, pelo monitor, do
processo de planejamento das disciplinas
e elaboração de aulas.
• Estudo de textos complementares e
pesquisas relativas à disciplina de
Administração e Assessoria.
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Implantação

• Organização de debates acerca da atuação
do Serviço Social em organizações públicas,
privadas e não governamentais.
• Participação do monitor em encontros e
eventos acadêmicos para apresentação de
trabalhos referentes à temática do projeto.
• Dinamização dos processos de ensinoaprendizagem, através de seminários e
debates realizados em sala de aula.
• Realização de laboratórios de planejamento,
nos quais foram simuladas, a partir de
problemas sociais concretos, a formulação
e a execução de intervenções sociais.
• Construção dialógica dos conteúdos
trabalhados em sala de aula.

Avaliação

• Reuniões constantes entre monitor/
professor coordenador para discussão
de temáticas relativas ao projeto e
monitoramento do mesmo.
• Debates com o corpo discente para
avaliação da disciplina e do projeto em
específico.
• Avaliação final com os monitores das
atividades desenvolvidas junto ao
professor coordenador do projeto.
Fonte: Elaboração dos autores, 2012.

Resultados e discussão
O desenvolvimento das atividades de monitoria aqui relatadas, além da
integração entre disciplinas com conteúdos complementares, resultou no
alcance da melhoria do desempenho e interesse dos alunos nas temáticas
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referentes às experiências de gestão de políticas públicas, bem como
fomentou o interesse do corpo discente pelas discussões acerca da formação
profissional, em especial aquelas que envolvam o planejamento e a assessoria
social. Ou seja, as ações realizadas também contribuíram com o incentivo à
articulação dos elementos teóricos e práticos das disciplinas Administração e
Planejamento em Serviço Social e Oficina de Assessoria e Consultoria.
Além disso, o projeto promoveu uma significativa melhoria do
desempenho dos monitores nas atividades do próprio projeto, bem como
nas atividades gerais do curso, já que proporcionou o enriquecimento
teórico-metodológico dos discentes envolvidos, através das discussões e
debates no cotidiano das atividades da disciplina dentro e fora da sala de
aula, nos eventos, encontros e seminários que são incentivados a participar.
Os projetos de iniciação à docência, por essência de especificidade, se
apresentam como possibilidades de rompimento com práticas de ensino
centradas apenas no instrucionismo, ou seja, na exposição de conteúdos
que supostamente devem ser copiados e recopiados pelos alunos, como
nos alerta Demo (2008, p. 11-12),
Instrucionismo é isso: em vez de formar, educar, emancipar,
contentar-se como instruir, treinar, domesticar. Ser professor é
cuidar para que o aluno aprenda (DEMO, 2004), pode incluir aula,
mas o ponto alto é pesquisar, elaborar, porque essas atividades
constituem, em grande parte, a dinâmica da aprendizagem.

Na direção de colaborar com a facilitação de um processo de ensinoaprendizagem pautado na construção de um conhecimento emancipatório
e centrado nas particularidades dos discentes, o presente projeto
desenvolveu-se em processo de contínuo monitoramento de resultados.
Os princípios avaliativos do presente projeto estiveram alinhados aos
ideais formativos assumidos pelo Projeto Pedagógico do Curso de Serviço
Social da UFRN, que supõem um processo de ensino-aprendizagem
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fundamentado na ética, nas relações de igualdade entre os
sujeitos da formação profissional e na concepção de o(a)
aluno (a) como sujeito do seu próprio conhecimento. Os
pressupostos avaliativos, pois, estiveram norteados pela
compreensão das dificuldades do aluno, assim como,
pelo contínuo desenvolvimento das diversas habilidades
teóricas, práticas e afetivo-emocionais necessárias ao
aprendizado crítico e de qualidade.
Destaca-se que o projeto colaborou com o fortalecimento
do interesse dos alunos do curso pelas atividades que
envolvem a docência. É o que pode ser constatado na fala de
uma das discentes partícipes do projeto:
O aprendizado do processo de planejamento
da disciplina e das atividades que serão
desenvolvidas no decorrer de cada semestre
nos proporciona uma primeira vivência em
sala de aula e está contribuindo para a nossa
formação, como também para a formação dos
outros alunos que nós acompanhamos, tiramos
dúvidas e discutimos o fazer profissional de
diversas perspectivas, com novos elementos
reflexivos e construindo um saber que pode ser
expresso na elaboração de artigos e trabalhos
científicos (Rayanna Silveira, informação verbal
colhida em 11 de dezembro de 2012).

No que se refere aos conteúdos trabalhados nas
disciplinas Administração e Planejamento e Assessoria
e Consultoria, foram discutidos diversos elementos
que perpassam de modo transversal os componentes
outros da grade curricular de formação profissional
do Assistente Social, tais como: os fundamentos da
administração clássica e contemporânea e a elucidação
dos aspectos determinantes da gestão de pessoas
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moderna. O entendimento dos modos de gestão contemporâneo importa
para a apreensão mais qualificada do campo da gestão social, ou seja, dos
múltiplos espaços nos quais o Assistente Social é chamado a intervir.
A apreensão e o aprofundamento dos conteúdos ministrados nas disciplinas
do projeto permitiram também aos discentes monitores à ampliação dos
espaços de formação profissional, como aponta outra graduanda envolvida
nas ações, quando da reunião de avaliação das atividades:
E nesse sentido, a monitoria, como parte constitutiva desse
processo, contribuiu significativamente na minha formação,
a começar pelo desempenho na academia de forma geral, o
aprofundamento do conhecimento da temática de Administração e
planejamento em Serviço Social, o que corroborou em pesquisas
bibliográficas, e visitas a campo nessa área, elaboração de
trabalhos científicos, troca de saberes com os demais discentes
e o docente orientador, aproximação da dinâmica do planejamento
de aulas e avaliações, participação nas explanações dos conteúdos
expostos em sala. Enfim, as experiências próprias de iniciação à
docência. Sobretudo, as atividades de monitoria possibilitam uma
maior apreensão e articulação da dimensão teórica, metodológica e
prática do ensino, no processo de formação (Chislayne Nascimento,
informação verbal, colhida em 11 de dezembro de 2012).

Fortalecendo a relevância das ações empreendidas, na especificidade da
assessoria/consultoria social, o projeto de ensino em referência contribuiu para
conferir visibilidade às discussões em torno dessa demanda que se coloca ao
Serviço Social contemporâneo. Como explica Fonseca (2006, p. 84),
O processo de trabalho do Assistente Social na atividade de
assessoria deve ser pensado como possível campo de trabalho
para a categoria e possibilitando a otimização do enfrentamento
das requisições que surgem nos espaços de trabalho. Portanto,
é necessário que cada vez mais profissionais procurem a
competência da atividade de assessoria a fim de não perderem
possíveis oportunidades de trabalho, até mesmo para outras áreas
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do conhecimento, que podem se apropriar da
singularidade do trabalho do assistente social.

A demanda por assessoria/consultoria no campo do
Serviço Social é ainda um processo em construção, pois,
embora crescente, ainda não é amplamente discutido
entre a categoria. Sobretudo, por ser algo que aparece
no cenário atual como resultado de processos sociais
inovadores e ainda em elaboração teórico-metodológica
pelos profissionais e pela academia.
No espectro de resultados alcançados, merece
menção a pesquisa realizada no ano de 2011, como parte
das atividades do projeto de ensino, qual seja: A Visão dos
Graduandos em Serviço Social acerca do Planejamento
das Políticas Públicas. Tal pesquisa forneceu subsídios
para a introdução de técnicas de ensino diferenciadas
na sala de aula, bem como para a definição de temas de
trabalho no decorrer das atividades da disciplina.
Realizou-se ainda no espaço temporal do projeto (biênio
2011-2012) um grande evento, na forma de seminário,
aberto aos discentes do curso de Serviço Social, que,
trouxe à universidade, profissionais Assistentes Sociais
das diversas áreas de atuação, quais foram: saúde,
assistência social, assessoria aos movimentos sociais,
crianças e adolescentes e assistência sociojurídica.
De modo contínuo, em todos os semestres foram
organizadas visitas de Assistentes Sociais para debate
com o corpo discente acerca das práticas de planejamento
e gestão utilizadas em seus espaços de atuação. Essa
atividade tinha como intenção primeira o favorecimento da
relação teoria/prática, uma questão central às profissões,
em especial, àquelas pertencentes ao campo das ciências
humanas e sociais.
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Ressalta-se ainda que a interação disciplinar aqui construída, bem
como, o fomento aos processos de ensino integrados à dinâmica societária
contemporânea, corroboraram também com as proposições explicitadas
no Plano de Desenvolvimento Institucional da UFRN (2010-2019) no que
se refere à perspectiva de que a Universidade deve, obrigatoriamente,
atentar para o redimensionamento das estratégias do processo de
aprendizagem, com a reorganização dos cursos de graduação de forma
a contemplar a construção de novos itinerários formativos, objetivando a
incorporação de princípios como a flexibilização, a interdisciplinaridade, a
superação da especialização precoce, a inovação científica e tecnológica e
a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.

Conclusões
Como os resultados apontam, as atividades repercutem não só no
aprimoramento da formação profissional dos monitores, mas também dos
demais discentes, os quais são partícipes ativos desse processo, já que a
construção de saberes não acontece isoladamente, mas por meio de nexos
com outros indivíduos e com outras áreas das ciências. A interlocução
dialógica entre discentes e docentes e a troca mútua de conhecimentos
constituíram-se em possibilidades de ampliar os mecanismos para
construção de uma educação efetivamente de qualidade.
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Monitoria de Bioquímica:
integração e consolidação
de conteúdos
LEMOS, I. Á. B.1; CHAVANTE, S.2; LEITE, E. L.3; F. OLIVEIRA, F. W.4

Resumo
O projeto “Monitoria de Bioquímica: integração e consolidação de
conteúdos” foi realizado no curso de Odontologia/UFRN, onde o monitor,
juntamente com o docente, acompanhou os alunos na elaboração e
apresentação da Atividade de Consolidação de Conteúdos (ACC). A
atividade tem como objetivo melhorar o desempenho dos alunos na
assimilação do conteúdo ministrado, permitindo a construção de uma
visão integrada dos conteúdos, incentivando prática da docência e gerando
multiplicadores capazes de contribuir para transmissão e consolidação
do conhecimento. Para avaliar o projeto foram aplicados questionários
semiestruturados em quatro turmas que tiveram ACC e também foram
utilizados dados do SIGAA. Os resultados obtidos indicaram a eficácia da
prática da ACC no desempenho dos alunos. O exercício da monitoria, além
de promover a integração docente/discente, contribuiu de forma positiva
para o desenvolvimento das habilidades do aluno monitor na docência.
Palavras-chave: monitoria; bioquímica; ensino; odontologia.
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Introdução
Na maioria das vezes, a disciplina de Bioquímica tem sido destacada,
pelos discentes, pela sua complexidade e não por sua importância para a
compreensão dos processos metabólicos e mecanismos moleculares vitais.
Correlacionar os conteúdos da Bioquímica aos acontecimentos diários,
e assim agregar interesse e importância a esses fundamentos, consiste
em um grande desafio para o ensino em Bioquímica. Porém, sabemos da
dificuldade que a própria disciplina carrega nos seus conteúdos, muitas
vezes de aspectos subjetivos. Particularmente para os alunos do curso de
Odontologia, observa-se que, embora não seja alta a evasão e a reprovação
dos discentes que cursam a disciplina de Bioquímica, um elevado número
de alunos vai para a prova final. Verifica-se ainda uma grande flutuação
nas notas obtidas pelos alunos durante o semestre. Analisando a situação,
acredita-se que tal fato provavelmente seja reflexo do elevado número de
créditos oferecidos no 2º período do curso, fazendo com que o aluno, diante
de um número grande de diferentes conteúdos, acabe tendo que “escolher”
a disciplina que vai estudar. Diante do exposto, surgiu a intenção de
elaborar um projeto de monitoria no qual os discentes fossem estimulados
a participar, juntamente com o monitor, de atividades de consolidação e
integração dos conteúdos (ACC), passando a ter um comprometimento
contínuo com o conteúdo ministrado e melhorando, dessa forma, seus
rendimentos de aprendizagens.
A realização deste projeto seria inviável sem a participação efetiva do
monitor, que auxilia os professores no planejamento, no acompanhamento
dos grupos, na pesquisa bibliográfica, na discussão e avaliação. O
desenvolvimento da atividade de monitoria, ao mesmo tempo em que está
colaborando para a formação do discente, também desperta, no monitor, o
interesse pela carreira docente (PEREIRA, 2007; DIAS, 2007).
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Objetivos/Metas do projeto
Para os alunos monitorados:
Orientar e incentivar a participação do discente na
docência, através da discussão, contextualização e
apresentação oral de temas de Bioquímica, desenvolvendo
a capacidade de resumir e integrar os conteúdos, de forma
que o discente não tenha uma visão “fragmentada” dos
eventos bioquímicos; despertar a habilidade de trabalhar
em grupo de forma organizada e produtiva, através
do acompanhamento contínuo do desenvolvimento da
atividade, formando grupos capazes de contribuir para a
transmissão e consolidação do conhecimento, formando
multiplicadores de conhecimento para auxiliar outros
discentes com dúvidas nos conteúdos ministrados.
Para o aluno monitor:
Participar de maneira ativa de todas as atividades
propostas para os monitorados, acompanhando os
discentes no ambiente da classe e extraclasse; ajudar
o monitor a desenvolver suas habilidades relacionadas
ao processo de ensino-aprendizagem, participando na
elaboração e discussão das atividades. Outro ponto
importante para o monitor dentro desse projeto é a análise
dos resultados obtidos, tanto através de instrumentos
de coletas (questionários) quanto análise das notas dos
alunos na disciplina de Bioquímica, através do Sistema
Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas – SIGAA.

Metodologia
A atividade denominada ACC (Atividade de
Consolidação de Conteúdo) desenvolvida neste projeto
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consta de um conjunto de ações. Primeiramente, a turma foi dividida em
grupos aleatórios, onde cada grupo elegia um coordenador e o grupo
ficava responsável por um conjunto de temas, conforme o cronograma
da disciplina. Os componentes do grupo dividiam os temas entre si e cada
componente fazia um resumo escrito do seu tema (para entregar); por fim,
o grupo preparava uma única apresentação em PowerPoint e um roteiro
dessa apresentação (para entregar).
Então, uma ACC corresponde a um conjunto de temas (assuntos de
aulas) que são apresentados em um único dia, por um determinado grupo
de alunos. A elaboração de cada ACC é devidamente acompanhada por
monitores e pelo docente envolvido (aquele que ministrou a aula sobre o
tema). Durante o semestre são apresentados sete ACCs, de forma que
as apresentações acontecem sempre antes da realização de uma prova
que envolve os temas apresentados na ACC. A avaliação da ACC é feita
pela apresentação e pelo resumo entregue, e a nota atribuída na ACC vale
metade da 3ª unidade.
No final do semestre, os dados de desempenho dos alunos foram
coletados do SIGAA e das planilhas do professor e analisados pelo monitor/
docente. Considerando-se uma determinada prova, foram feitas as médias
da nota da turma para aquela prova e das notas dos alunos envolvidos na
ACC que contemplava os temas da referida prova. Foram montadas tabelas
para cada turma analisada (Tabela I - semestre 2010.1; Tabela II - semestre
2010.2; Tabela III - semestre 2011.1; e Tabela IV - semestre 2012.1).
Um questionário avaliativo sobre a disciplina de Bioquímica, avaliando
o aluno, a monitoria e a prática da ACC, também foi aplicado pelo monitor
nas turmas que realizaram a ACC (Anexo I).
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Resultados e discussão
Conforme as respostas dos questionários observou-se que
aproximadamente 61% dos alunos sentem dificuldades na disciplina de
Bioquímica, 95% dos alunos acham necessário a monitoria de Bioquímica
e 82% dos alunos julgam importantes as ACCs para o processo de
aprendizagem. Com relação à prática da ACC, as análises foram feitas
como descritas nos métodos e mostram os desempenhos dos alunos
(notas) envolvidos em determinada ACC, bem como a média da turma na
mesma avaliação durante os semestres. Conforme as tabelas observou-se
que, das 28 ACCs apresentadas, 16 apresentaram média do grupo maior
que as médias da turma. Portanto, os resultados mostram que houve uma
melhora em torno de 58% na média dos grupos que apresentaram o ACC,
em relação à média da turma.
Nota-se também que a prática da ACC imprimiu uma melhoria
na linguagem utilizada pelos alunos, para expressar os mecanismos
bioquímicos apresentados; na visão integrada dos temas, e ainda tornou
os discentes multiplicadores de saberes, auxiliando outros discentes com
dúvidas nos conteúdos ministrados. Beckhauser (2006) e Castro (2010,
2011) relatam a importância da integração dos temas como fator positivo
para o ensino em Bioquímica. Considerando que este foi o primeiro projeto
de monitoria da disciplina de Bioquímica destinada ao curso de Odontologia,
onde a atividade de consolidação de conteúdo (ACC) foi utilizada, pode-se
notar que essa atividade contribui com a melhoria do ensino.
Resultados positivos também foram obtidos no que diz respeito à formação
do monitor. Este, ao longo do tempo de execução do projeto, mostrou maior
integração com os docentes e passou a desempenhar suas atividades junto
aos outros discentes de maneira mais crítica e segura. Tais ações afirmativas
refletem o processo de aprendizado fundamentado na troca de saberes, e
estão condizentes com o papel do monitor de contribuir para a qualidade do
processo de ensino-aprendizagem (LINS, 2009; OLIVEIRA 2010).
Embora os resultados obtidos tenham sido favoráveis à execução
do projeto, sabemos que se trata de resultados primários, e, como tal,
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apontam para a necessidade de algumas modificações,
por exemplo, aumentar o número de turmas avaliadas,
ajustar as questões do questionário, entre outras. Porém,
a necessidade de mudanças está de acordo com a
dinâmica inerente ao processo de ensino.
Tabela 1 - Médias de desempenho dos alunos da turma e
da ACC do semestre de 2010.1

Turma 1

Média da
turma

Média
grupo ACC

Prova 1
Prova 2
Prova 3
Prova 4
Prova 5
Prova 6
Prova 7

5,8
6,7
5,4
7,0
7,1
7,1
6,7

5,6
6,0
5,45
6,7
7,2
5,7
8,0

Tabela 2 - Médias de desempenho dos alunos
da turma e da ACC do semestre de 2010.2

Turma 2

Média da
turma

Média
grupo ACC

Prova 1
Prova 2
Prova 3
Prova 4
Prova 5
Prova 6
Prova 7

8,0
6,5
6,4
7,65
7,7
7,7
8,6

6,95
6,0
6,6
8,1
7,9
8,7
8,2
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Tabela 3 - Médias de desempenho dos alunos da turma e
da ACC do semestre de 2011.1

Turma 3

Média da
turma

Média
grupo ACC

Prova 1
Prova 2
Prova 3
Prova 4
Prova 5
Prova 6
Prova 7

6,2
5,2
5,2
5,8
7,3
6,4
8,3

6,8
5,1
6,2
8,1
6,8
7,2
7,8

Tabela 4 - Médias de desempenho dos alunos da turma e
da ACC do semestre de 2012.1

Turma 4

Média da
turma

Média
grupo ACC

Prova 1
Prova 2
Prova 3
Prova 4
Prova 5
Prova 6
Prova 7

6,0
4,6
5,4
6,9
7,15
7,4
7,4

7,2
5,7
6,1
7,0
6,6
7,05
8,0

Conclusão
A realização da ACC, como atividade inovadora, foi capaz de motivar o
interesse dos alunos pela disciplina de Bioquímica, envolvê-los em suas
próprias aprendizagens e melhorar o rendimento acadêmico. O apoio da
monitoria permitiu o alcance dos objetivos propostos na execução do
projeto, fato constatado na avaliação dos discentes.
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Conclui-se ainda que o exercício da monitoria, além
de contribuir para a construção do conhecimento do
monitor, age de forma inequívoca para que o mesmo
desperte habilidades da futura carreira docente e atue de
forma autônoma.
Todas as ações realizadas no projeto serviram também
para consolidar o programa de monitoria na disciplina de
Bioquímica para Odontologia, aperfeiçoar e inovar o ensino
da Bioquímica e colaborar para a melhoria da qualidade do
ensino na graduação.
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Resumo
O método lúdico surge como ferramenta acadêmica para integralizar
o processo de ensino-aprendizagem. Desse modo, objetivou-se subsidiar
a sistematização do conhecimento e favorecer a troca do saber através
da implantação de um método lúdico nos componentes curriculares
Cinesiologia/Métodos Técnicas de Avaliação em Fisioterapia e Cinesioterapia/
Hidroterapia, do curso de Fisioterapia da FACISA/UFRN. O método consistiu
na elaboração de um jogo construído pelos monitores com perguntas e
respostas tipo certo/errado (QUIZ), abordando os conteúdos de maneira
cumulativa e interdisciplinar. Percebeu-se que o QUIZ foi valoroso para
sedimentar o aprendizado de alunos e monitores, já que era necessário o
conhecimento mais aprofundado e pautado em discussões. Esses dados
foram ratificados por 90% dos alunos que sinalizaram a importância da
utilização do método para facilitação. Diante disso, o QUIZ motivou o
aprendizado, com relevante aceitação, e possibilitou uma formação pautada
no agir, no saber e no saber fazer para uma formação de qualidade.
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Introdução
Atualmente, a universidade é muito cobrada pela sociedade no que se refere
à capacitação de acadêmicos, a futuras habilitações nas especializações
tradicionais, mas, principalmente, no que diz respeito à formação desses
discentes, para que estes desenvolvam capacidades em função de novos
saberes. O conhecimento deve ser construído de forma interdisciplinar, onde
o discente é atuante, empenhado, sendo capaz de esquematizar suas ações,
assumir responsabilidades, poder tomar atitudes quando necessárias e
interagir no ambiente em que vive, contribuindo, assim, para o progresso do
processo ensino-aprendizagem (FAVARÃO, 2004).
A interdisciplinaridade surgiu como resultado de uma abordagem mais
completa e integral da realidade. Ela nasce do preceito de que, através dela, é
possível ultrapassar os demais problemas advindos da especialização excessiva,
vinculando, assim, mais o conhecimento à prática (DENCKER, 2002).
De acordo com Pimenta e Anastasiou (2002), o ato de conhecer novos
conteúdos educacionais significa trabalhar as informações, analisar,
organizar, identificar fontes, estabelecendo as suas diferenças na produção
da informação. Desse modo, o conhecimento precisa ser trabalhado e
lapidado para que possa ser efetivado de modo significativo (RABELO;
ROCHA; BARRETO, 2012). O ato da aprendizagem se concretiza quando
uma informação nova é armazenada na memória à longo prazo (NORI;
GIUSBERT, 2006). O ambiente é o agente que promove a estimulação
do raciocínio para que uma nova informação comece a ser processada
(OLIVEIRA; BORUCHOVITCH; SANTOS, 2009). Entretanto, para que se
possa ampliar o conhecimento, é necessário implementar as estratégias
de aprendizagem para o processamento da informação. Esse recurso
pode ser usado em diferentes situações, maximizando a disponibilidade
para o estudante como estratégia de estudo para utilização imediata das
informações adquiridas ao longo das disciplinas.
O meio lúdico surge como uma ferramenta que vem sendo utilizada
e aprimorada na área acadêmica para consolidação da aprendizagem.
A palavra lúdico vem do latim ludus e significa brincar. Nesse brincar
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estão incluídos os jogos, brinquedos e divertimentos e,
é relativa, também, à conduta daquele que joga, brinca
e se diverte. Por sua vez, a função educativa do jogo
oportuniza a aprendizagem do indivíduo, seu saber, seu
conhecimento e sua compreensão de mundo (SANTOS;
JESUS, 2010). Nessa perspectiva, o QUIZ proporcionava
uma situação educativa cooperativa e interacional,
motivando a fixação do conteúdo, atividade em grupo
e aprendizagem dos assuntos práticos e teóricos
ministrados ao longo das disciplinas.
Os componentes curriculares Cinesioterapia,
Cinesiologia, Método e Técnica de Avaliação em
Fisioterapia (MTA) e Hidroterapia são essenciais para o
curso de Fisioterapia, neles são estudadas a análise do
movimento humano e atividades motoras, desde o estudo
da biomecânica e da anátomofisiologia, relacionada ao
movimento normal do corpo (Cinesiologia) como métodos
e técnicas utilizados na avaliação clínica em fisioterapia,
habilitando o aluno a avaliar de forma básica o paciente,
nas diversas áreas da fisioterapia (MTA) e reeducação
funcional, a elaborar e executar programas de tratamento
nas diversas especialidades da fisioterapia (Cinesioterapia)
até sua aplicação no meio aquático (Hidroterapia). No
Curso de Fisioterapia do Campus de Santa Cruz/RN, os
componentes curriculares de Cinesioterapia, Cinesiologia,
Método e Técnica de Avaliação em Fisioterapia (MTA) e
Hidroterapia (totalizando 27 créditos - 405h/aulas) são
oferecidos no 3º e 4º semestres. Sendo Cinesiologia
pré-requisito para Cinesioterapia e Hidroterapia. Todos
os componentes curriculares são distribuídos em aulas
teóricas e práticas, sendo ministrados para uma turma
com aproximadamente 40 estudantes.
Desse modo, o presente trabalho teve como objetivo
subsidiar a sistematização do conhecimento, favorecer a
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troca do saber através da implantação do método lúdico pelos componentes
curriculares Cinesioterapia, Cinesiologia, Método e Técnica de Avaliação
em fisioterapia (MTA) e Hidroterapia do Curso de Fisioterapia da Faculdade
de Ciências da Saúde do Trairí – FACISA/UFRN.

Metodologia
A partir da necessidade de dinamizar, foram desenvolvidas atividades
lúdicas com os discentes do curso se Fisioterapia. Foi elaborado pelos
monitores um jogo lúdico denominado QUIZ, o qual foi supervisionado pelos
docentes dos componentes curriculares contemplados pelo projeto, sendo
estes Cinesiologia, Métodos e Técnicas de Avaliação em Fisioterapia (MTA),
Cinesioterapia e Hidroterapia, com o objetivo de viabilizar a consolidação
do aprendizado dos alunos nos supracitados componentes. Assim como
nas propostas de Lacerda e Ferri (2008) e de Agamme (2010), a atividade
lúdica exigia conhecimento prévio dos alunos do conteúdo abordado em
sala de aula e era executada com os alunos divididos igualmente em grupos.
O QUIZ consistia de um jogo de perguntas e respostas, baseado em
programas televisivos de grande repercussão. O QUIZ era realizado ao
término de cada unidade da disciplina (somando três unidades no total).
O conteúdo era abordado de forma cumulativa, estimulando a busca
contínua do conhecimento por parte dos discentes e, na terceira unidade,
era realizado de forma interdisciplinar, compreendendo conteúdos dos dois
componentes curriculares, o que é demonstrado no organograma a seguir:
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Figura 1: Organograma do desenvolvimento dos jogos com os componentes
curriculares Cinesiologia e Métodos e Técnicas de Avaliação em Fisioterapia
ou Cinesioterapia e Hidroterapia, para o primeiro período e o segundo
período do ano, respectivamente

Fonte: Elaborado pelos autores

Os jogos eram construídos e apresentados em slide no programa
Microsoft Office PowerPoint® versão 2007, como exemplificado abaixo nas
imagens e executados de acordo com um conjunto específico de regras
(Figura 2).
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Fonte: Acervo pessoal

Ao término do QUIZ, os alunos elaboravam um relatório acerca da
atividade realizada. A pontuação final de cada QUIZ somada à nota do
relatório era integrada à nota da unidade, sendo que a pontuação máxima
correspondia a 15% (quinze por cento) dessa nota. Ao término de cada
semestre letivo foi aplicado um questionário na turma, com o intuito de
avaliar o grau de satisfação dos alunos e a influência do método lúdico em
seu aprendizado. Os resultados foram expressos em valores percentuais.

Resultados e discussão
O projeto de monitoria foi referido pelos monitores como uma
ferramenta valorosa, que permitiu o aprofundamento dos conhecimentos
nos componentes curriculares que compõem o projeto. Durante a vigência
do mesmo fez-se necessário uma revisão continuada dos conteúdos
das disciplinas ministradas no período, permitindo a transmissão das
informações adquiridas de uma forma mais acessível aos alunos.
O QUIZ, como método lúdico, empregado durante o período vigente do
projeto, permitia ao monitor a experiência em uma atividade de ensino,
estimulando a prática docente, proporcionava ao aluno um aprendizado de
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modo teórico-prático, substituindo o sistema de ensino
academicista amplamente empregado em nível superior,
por um método que utiliza como forma de ensino e
aprendizagem o entretenimento. Além disso, a utilização
do jogo durante as atividades da monitoria estimulava a
socialização, o trabalho em equipe, permitia a integração
entre conteúdos e componentes curriculares diversos,
integrando o conhecimento prévio e estimulando sua
aplicação durante o desenvolvimento das atividades
teóricas e práticas.
Mediante a avaliação dos resultados obtidos após a
aplicação dos questionários para avaliação da atividade
desenvolvida durante o projeto de monitoria, foi
observado que 90% dos alunos que participaram do QUIZ
sinalizaram a sua importância como método de facilitação
da aprendizagem.
Na tentativa de melhor demonstrar o impacto dessa
prática para o corpo discente, enquanto participante ativo
das atividades desenvolvidas, e para o corpo docente,
enquanto espectador seguem os depoimentos de um
acadêmico e de um docente, respectivamente, nos quais
expõem suas opiniões a respeito da aplicação do método
lúdico/QUIZ:
O QUIZ auxiliou na revisão dos conteúdos
ministrados e tornou divertida uma ação que
geralmente é monótona. Durante a aplicação
do jogo, os monitores dispuseram de peças
sintéticas [...] e tal atividade possibilitou a
revisão do conteúdo e contou com a participação
de todos os alunos [...]. A prática deste QUIZ
deve ser mantida para as demais turmas, pois
facilitou claramente o nosso processo de fixação
de conteúdo (B. F. L. F - Acadêmico).
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A experiência com esse projeto de monitoria foi bastante inovadora
e interessante devido basicamente a dois aspectos: proposta
multidisciplinar, o que possibilita o trânsito do monitor por mais
de uma disciplina; e as atividades desenvolvidas pelos monitores
em forma de jogos. O primeiro aspecto apresentado constitui
um exercício preliminar de interdisciplinaridade, o que os futuros
profissionais de saúde precisam desenvolver durante a graduação.
O segundo aspecto propicia aos discentes um conjunto de
experiências lúdicas de aprendizado, instrumentalizando-os acerca
de outras formas de aprender, que podem ser incorporadas no seu
dia a dia de estudante, bem como de futuro profissional em ações
de educação em saúde. Indubitavelmente é uma nova forma de
fazer monitoria e que estimula uma formação mais próxima daquela
que o SUS necessita (D. T. G - Docente).

Os depoimentos vêm a corroborar com o resultado obtido neste trabalho
e com o que pode ser visto na literatura segundo a qual a utilização de jogos
durante o processo de ensino contribui para o desenvolvimento de indivíduos
com atitudes sociais (ARAÚJO, 2000; MORATORI, 2003), estimulando
o respeito mútuo, cooperação obediência às regras, responsabilidade
e senso de justiça, além de estimular a iniciativa individual ou em grupo
(MORATORI, 2003). Além disso, é necessário auxiliar os alunos a definirem
metas e fazerem uma autorreflexão a respeito dos seus progressos
enquanto constantes aprendizes por meio de um feedback contínuo (RUIZ,
2004), e assim os motivando nos aspectos educacionais.
Estimular o aprendizado no nível superior não apenas no aspecto cognitivo,
mas, de habilidades e atitudes, envolvendo a participação individual e coletiva
dos sujeitos, é de grande importância para a formação social, profissional
e intelectual (BUCHWEITZ, 2001). Aliado a esses aspectos, é de grande
importância auxiliar o estudante por meio de uma mediação pedagógica que
permita a oportunidade de construir a sua autonomia, sabendo pensar e ser
autor da própria história (BARBOSA, 2009).
O lúdico é uma estratégia utilizada para que haja o desenvolvimento
da aprendizagem, já que a atividade envolve o sujeito e possibilita que o
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conhecimento seja obtido de forma significativa (LEON,
2011). A realização do QUIZ enquanto método de ensino
pautado no lúdico também favorece o aprendizado
nesses aspectos, onde os sujeitos fazem a união dos
conhecimentos prévios aplicados às atividades propostas.
Somado a isso, também se destaca o estímulo ao preparo
contínuo do monitor, que sendo também aluno deve ser
capaz de atuar num cenário com capacidade de pensar e
resolver problemas (ALENCAR; FLEITB, 2004).
O QUIZ favorece o aprendizado de forma lúdica, uma
vez que o mesmo atua em atividades de revisão com
construção e teste de conhecimentos sem a aplicação de
medidas para quantificar o desempenho acadêmico, como
a utilização de notas. Com isso o objetivo principal está
voltado para o processo de aprendizagem. Pensando nisso,
estudantes ansiosos e/ou ociosos por notas são forçados a
meramente memorizar um grande volume de informações
que facilmente fragmentam-se e os impedem de assimilar,
refletir, fixar e até mesmo a questioná-las e atingir o real
aprendizado com criatividade, que é um requisito necessário
para a formação profissional (ALENCAR; FLEITB, 2004).
O método lúdico QUIZ também apresenta a propriedade
de estimular o aprendizado por meio da motivação,
despertando o interesse pelo conhecimento teórico e
prático, desenvolvido de forma dinâmica de acordo com
as características do método. Frente a isso, podemos
refletir a sobre a importância da motivação, apontada
como um atributo intimamente relacionado ao aprendizado
(RUIZ, 2004), evidenciar a importância da utilização de
estratégias de ensino que garantam uma aprendizagem
satisfatória (NASCIMENTO et al., 2007).
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Conclusão
Verificamos que houve apropriação do conhecimento pelos monitores
devido à necessidade de revisão e atualização dos conteúdos para a aplicação
do novo método e isso possibilitou um maior envolvimento com os sujeitos.
O método lúdico foi capaz de motivar o aprendizado do aluno, devido
à inclusão do entretenimento para complementar o modelo tradicional de
ensino, permitindo que o estudante seja colocado frente às situações que
requerem o pensamento crítico e reflexivo dos conteúdos estudados.
Constatamos que o QUIZ motivou o aprendizado, tendo relevante
aceitação, e possibilitou uma formação pautada no agir, no saber e no
saber fazer para uma formação de qualidade.
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A avaliação formativa
na sala de aula universitária:
desafios e conquistas
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Resumo
Tradicionalmente, as práticas de avaliação da aprendizagem, em nível
universitário, enfatizam os resultados educacionais que determinam a
aprovação ou reprovação dos educandos. Entende-se, no entanto, que a
avaliação formativa, que confere maior centralidade à formação humana,
pode auxiliar o desenvolvimento da aprendizagem desses graduandos.
Dessa forma, este artigo analisa a implementação de práticas de avaliação
formativa em um componente curricular do Curso de Pedagogia da UFRN.
Para tanto, realizou-se uma pesquisa-ação com o objetivo prático de
tornar a avaliação um subsídio para a melhoria do processo de ensinoaprendizagem, e com o objetivo teórico de analisar as concepções dos
educandos acerca do processo empreendido. Como procedimentos de
pesquisa, foram realizados: revisão da literatura, análise documental e
aplicação de questionários aos estudantes. A pesquisa-ação desenvolvida
forneceu informações necessárias à melhoria do ensino-aprendizagem,
pois possibilitou a participação e o diálogo dos envolvidos no processo e o
desenvolvimento de responsabilidades coletivas.
Palavras-chave: avaliação da aprendizagem; avaliação formativa; ensino
superior.
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Introdução
A importância da universidade na atualidade tem sido realçada quer
como instância de formação de profissionais de qualidade para atuarem
na sociedade do conhecimento, quer como responsável por resolver
problemas sociais por meio de suas atividades de pesquisa e extensão. O
fato é que as mudanças socioeconômicas, políticas e culturais ocorridas
em âmbitos global e nacional vêm impulsionando reformas nos marcos
regulatórios desse nível de ensino, reestruturações dos cursos e dos seus
currículos, bem como mudanças nas relações interpessoais e de poder que
acontecem em seu interior.
Como parte desse contexto, as práticas pedagógicas que se
desenvolvem no interior das universidades, em particular, em suas salas
de aula, também devem ser repensadas. Nesse sentido, torna-se essencial
(re)pensar a prática docente daqueles que formam os futuros profissionais,
considerando a formação humana em sua multidimensionalidade (o homem
deve constituir-se como ser ético, político, criativo, crítico e produtivo) assim
como a necessidade de construção do conhecimento em diversas áreas e
de busca da coerência entre a teoria e a prática, entre o pensar e o agir.
O ensino universitário se caracteriza pela indissociabilidade entre a
pesquisa, o ensino e a extensão, mas, a despeito dessa afirmação, Cunha
(1997, p. 82) considera que, em especial no que se refere ao ensino e à
pesquisa, essa indissociabilidade ainda é algo distante da realidade. Isso
ocorre porque o ensino se constrói sobre uma concepção de conhecimento
como produto, em que o professor reproduz o conhecimento, transmitindo-o
ao aluno. Conforme a autora, as práticas docentes de ensino e de avaliação
punem a dúvida, o erro, o pensamento divergente. Suas relações com os
estudantes podem até ser afetivas, mas são pouco emancipatórias. De
suas pesquisas (quando existem) traz para o ensino só os resultados, suas
“mais novas certezas” (CUNHA, 1997, p. 83).
A esse respeito, De Sordi (2007) afirma que a avaliação em nível
universitário tem se orientado por uma racionalidade técnica positivista,
que a torna um meio de reafirmar os conteúdos dogmáticos que devem ser
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memorizados e repetidos pelos estudantes para obter uma
nota, muitas vezes, comprometendo o próprio interesse do
educando pelo ato de conhecer. Nesse caso, a avaliação
deve considerar o produto do processo educativo e
também tornar-se um instrumento capaz de auxiliar o
seu desenvolvimento. Essa perspectiva rompe com a
concepção de avaliação historicamente desenvolvida
nas salas de aula universitárias, em que se condenam a
dúvida e o erro e, além disso, tem a prova como o único
instrumento capaz de validar o resultado da aprendizagem.

Avaliação educacional:
o modelo normativo e o formativo
O significado original da palavra avaliação refere-se
à atribuição de juízo de valor. Neste artigo, entendemos
a avaliação da aprendizagem como um processo de
investigação e acompanhamento da qualidade das ações
empreendidas para que as informações obtidas auxiliem
no alcance dos resultados almejados. Como processo
histórico, a avaliação transformou-se no decorrer
do tempo, em razão das mudanças sociais. Desde
o século XVI, a avaliação escolar tem possibilitado a
classificação dos alunos, acrescendo-se gradativamente
de funções de medida, de diagnóstico, de controle e
de acompanhamento da aprendizagem. Atualmente,
tem sido compreendida como uma atividade complexa,
por abranger uma multiplicidade de objetivos, funções,
processos, indivíduos e efeitos que se relacionam ou
diferem de acordo com a concepção de educação e com
o processo avaliativo que a norteia.
Esse complexo dinamismo é responsável pela produção
dos paradigmas de avaliação, os quais, segundo Dias
Sobrinho (2003), possuem objetivos, funções e efeitos
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próprios. Cada enfoque é composto por um corpo teórico e metodológico
próprio, com determinadas funções e finalidades que correspondem aos
interesses dos que as elegem, pois, “[...] a avaliação é um mecanismo
ligado a tantos outros para obtenção, manutenção ou ampliação da
hegemonia” (DIAS SOBRINHO, 2003, p. 95), podendo ser utilizada a favor
da sociedade para a efetivação dos interesses hegemônicos.
As mudanças político-sociais, a necessidade de obtenção de mão
de obra qualificada para o mercado de trabalho, visando ao atendimento
da demanda educacional promovida pelo sistema taylorista/fordista
de produção, levou ao desenvolvimento do paradigma de avaliação
normativo, no início do século XX. Este adquiriu grande repercussão a
partir da preocupação com a elaboração de testes com base científica e
da constituição da Psicologia enquanto ciência. Luckesi (2000) analisa
esse período como sendo de aperfeiçoamento dos instrumentos de
testagem da aprendizagem. O modelo normativo de avaliação apresenta
como característica predominante a utilização de testes como medida de
precisão na comprovação da aquisição de conteúdos escolares por meio
de práticas de mensuração realizadas de modo pontual. Esse paradigma
exerce forte influência nas práticas avaliativas universitárias, uma vez
que, para Coimbra (2002, p. 80), estas ainda seguem “[...] o modelo de
atribuição de notas, exames e provas, servindo o resultado para promover
(aprovar) ou reter (reprovar), em uma ou várias disciplinas, de acordo com
o regime adotado”.
Essa realidade pode estar associada à visão da universidade como uma
instituição que se utiliza do rigor em seu processo de ensino-aprendizagem
como garantia de uma boa formação, em que apenas os que se apropriam
satisfatoriamente de todo o programa disciplinar obtém aprovação. Essa
perspectiva leva os estudantes que não alcançam êxito a refazer todo o
programa disciplinar, desconsiderando, como alega Coimbra (2002, p. 80),
“a ‘bagagem’ obtida pelo universitário”.
Esse tipo de avaliação, portanto, privilegia os resultados, a construção
técnica dos instrumentos de aferição da aprendizagem e a ação do
professor em detrimento da compreensão da aprendizagem empreendida
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pelos sujeitos. Em contraposição ao modelo normativo, o
formativo confere maior centralidade à formação humana,
por meio da democratização das relações de poder e da
construção de melhorias nesse processo.
Conforme Villas Boas (2011), esse modelo foi
desenvolvido na década de 1960, quando os Estados
Unidos delineavam reformas curriculares incentivadas
pela necessidade de acompanhar os avanços da União
Soviética na corrida espacial. Na ocasião, colocava-se a
necessidade de incentivar o aluno a pensar como cientista
e não somente utilizar os conhecimentos científicos. A
avaliação formativa tinha, então, o propósito de favorecer
a tomada de decisões, contribuir para o fortalecimento
da prática pedagógica e possibilitar ajustes no processo
educativo (VILLAS BOAS, 2011).
Uma série de características diferencia o paradigma
normativo do formativo. O primeiro considera o produto
educacional; incide, principalmente, sobre o aluno; tem
a prova como o principal, senão, muitas vezes, o único
instrumento utilizado para atestar a aprendizagem;
aponta a promoção como a principal finalidade da
avaliação. A avaliação formativa, por sua vez, analisa
o processo educativo para que as informações obtidas
subsidiem a busca dos resultados esperados; promove
o diálogo entre os envolvidos; desenvolve-se utilizando
diferentes instrumentos de coleta de dados para atender
às especificidades individuais; analisa a atuação
de todos os participantes, assim como o processo
desenvolvido, continuamente.
O diálogo entre os envolvidos na avaliação contínua
democratiza as relações de poder na sala de aula e
potencializa a educação dos sujeitos. A comunicação
baseada em uma relação de igualdade dos envolvidos
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no propósito da construção da aprendizagem possibilita uma maior
compreensão do que se estuda, pois todos têm a liberdade para defender seus
posicionamentos, expor fragilidades e dúvidas, assim como compartilhar
aprendizagens. Além disso, a negociação entre aqueles que possuem
posicionamentos políticos, experiências e aprendizagens diversas permite a
definição de acordos e o compartilhar de responsabilidades comuns.
A comunicação contínua entre os sujeitos deve possibilitar a análise
do processo e de todos os implicados, visando à melhoria do que se
realiza. A autoavaliação, por conseguinte, constitui-se em valioso meio
de conscientização acerca da responsabilidade compartilhada pelos que
participam da ação educativa e de orientação das futuras ações. Para
Villas Boas (2006), a autoavaliação dos educandos deve basear-se em
objetivos, para que estes tenham condições de perceber as evidências
da aprendizagem e se responsabilizem pelos resultados desse processo.
Assim, compreendemos que, sabendo o que dele se espera, o educando
pode melhor analisar-se e dar o feedback necessário para que o professor
planeje as ações subsequentes, visando ao alcance dos objetivos.
Dessa forma, o professor tem melhor condição de realizar os ajustes
necessários na metodologia de ensino e no vocabulário empregado,
conduzindo as discussões em função das necessidades dos educandos.
Entendendo a importância desse processo, desenvolvemos uma experiência
de avaliação formativa no projeto de monitoria intitulado “A avaliação
formativa como instrumento de melhoria do ensino-aprendizagem”. Assim,
realizamos uma pesquisa-ação, no componente curricular Fundamentos
Socioeconômicos da Educação do Curso de Pedagogia – UFRN, com
o objetivo prático de tornar a avaliação um subsídio para a melhoria
do processo de ensino-aprendizagem e o objetivo teórico de analisar
as concepções dos educandos acerca do processo que estava sendo
empreendido, que também é o objetivo deste artigo.

108

A avaliação formativa na sala de aula universitária: desafios e conquistas

Caminho metodológico
O desenvolvimento da pesquisa-ação demandou
os seguintes procedimentos de pesquisa: revisão da
literatura, análise documental e aplicação de questionários
aos estudantes. A avaliação documental considerou
as regulamentações que norteiam a avaliação da
aprendizagem no âmbito da Universidade Federal do
Rio Grande do Norte e do Curso de Pedagogia. Assim,
foi analisada a Resolução 227/2009-COSEPE (UFRN,
2009), de 03 de dezembro de 2009, que regulamenta
o funcionamento dos cursos regulares de graduação,
definindo como a avaliação da aprendizagem deve
acontecer. Nela, a avaliação é compreendida como um
“[...] processo formativo de diagnóstico, realizado pelo
professor [...]”, sendo responsabilidade deste escolher
os instrumentos a serem utilizados (UFRN, 2009, p.
15). Explicita ainda que o rendimento escolar deve
ser expresso em valores de 1 a 10 e que em uma das
unidades de aprendizagem a nota deve ser composta de
atividade individual. Embora a avaliação seja vista como
um processo formativo, a resolução demonstra uma
notória preocupação com a mensuração do rendimento
do aluno como meio de atestar a qualidade do processo
educacional empreendido na instituição.
Apesar disso, o projeto pedagógico do curso de
Pedagogia define a avaliação formativa como o referencial
que deve pautar as ações dos envolvidos no processo de
ensino-aprendizagem. Conforme esse documento, a “[...]
avaliação formativa representa um esforço para superar
formas autoritárias e centralizadoras de verificação
do desempenho do aluno, tendo em vista sua natureza
inclusiva e democrática [...]” (DEPARTAMENTO DE
EDUCAÇÃO, 2009, p. 48). A despeito do que está definido
na proposta pedagógica do Curso de Pedagogia, construir
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a vivência da avaliação formativa nas salas de aula ainda se constitui em
um desafio para muitos professores.
Vivenciar em um componente curricular o que o Projeto Pedagógico
do curso prevê implica compreender quem são os alunos do curso e pôr
a avaliação a serviço da transformação social, o que somente pode ser
alcançado por meio de contínuo diálogo oral e escrito, bem como baseando
as decisões pedagógicas em acordos construídos entre o professor, os
monitores da disciplina, que participam de todo o processo pedagógico
(do planejamento à execução e avaliação das atividades), e os alunos, de
forma que as decisões tomadas sejam assumidas coletivamente, porque
foram acatadas em conjunto. Consultou-se, portanto, a turma acerca
da participação em um contínuo processo avaliativo, em que deveria
analisar sua aprendizagem, em função dos objetivos definidos para a
aula, o trabalho do professor e dos monitores e a metodologia de ensino.
Isso porque, conforme Villas Boas (2006, p. 195), planejar a avaliação
formativa “[...] significa ter como foco não apenas o aluno, mas cada
atividade desenvolvida, o trabalho e a atuação de todos os profissionais.
Além disso, é necessário que sejam analisados todos os momentos do
processo e seu produto final”.
O objetivo da utilização dos questionários era compreender as
concepções dos educandos a respeito do processo de ensino-aprendizagem
e de avaliação que vivenciavam; analisar as ações dos implicados e a
metodologia desenvolvida; coletar informações para melhorar esse
processo. Foram aplicados três tipos de questionário: o primeiro tinha o
propósito de levar o educando a avaliar sua aprendizagem em função dos
objetivos definidos pelo professor, bem como os fatores que interferiram
positiva ou negativamente na aprendizagem, definir os pontos nos quais
que ainda tinham dúvidas para que fossem revistos na aula seguinte e
sugerir melhorias ao trabalho desenvolvido. O segundo questionário
visava coletar informações acerca da efetividade da metodologia utilizada
na aplicação da prova e o terceiro, aplicado ao final do semestre, tinha
como objetivo o replanejamento da disciplina. Com base nesses dados,
passamos a relatar a sua análise.
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A avaliação como instrumento
de construção da aprendizagem
A análise dos dados coletados por meio dos
questionários formativos respondidos a cada aula mostrou
que, em sua maioria, os alunos afirmaram ter alcançado
os objetivos previstos. A disciplina de Fundamentos
Socioeconômicos da Educação foi considerada difícil
pelos alunos, por trazer textos e temas complexos, com
uma linguagem com a qual não estavam acostumados.
Mesmo assim, o fator mais indicado pelos futuros
pedagogos, como facilitador da aprendizagem, foi o
interesse pelos assuntos da aula. No entanto, somente
28,2% da turma afirmou realizar as leituras prévias dos
textos e, em média, 5,5% dos alunos se dispuseram a fazer
leituras complementares, para auxiliar na compreensão da
temática discutida.
Isso demonstra que os educandos não têm o hábito
de ler ou tempo para isso, sendo essa realidade ainda
mais difícil para os do turno noturno, que, em sua maioria,
trabalham durante o dia. Muitos não admitiam não ler
os textos previamente, mas, quando interrogados sobre
como poderiam melhorar o seu desempenho, 69,2%
afirmaram que seria lendo os textos com antecedência e
35,7%, pesquisando em fontes diversas.
Mesmo que a maioria não tenha lido os textos antes
das aulas, os alunos, com raras exceções, alegaram ter
alcançado os objetivos da aula, porque a metodologia de
trabalho adotada colaborava para que a aprendizagem
acontecesse. Geralmente, a aula iniciava com a revisão
dos pontos solicitados na aula anterior, relacionando-os
com o tema do dia. Em seguida, o professor buscava
os conhecimentos prévios ou construídos com base
nos textos indicados acerca do tema a ser discutido.
111

A

N

O

T

A

Ç

Õ

E

S

CADERNO DE MONITORIA N. 2

Os estudantes eram organizados em grupos para debater sobre uma
questão norteadora, retirada do texto em estudo, com o apoio da professora
e das monitoras, que auxiliavam na compreensão das questões em apreço.
Em seguida, todos debatiam a respeito de suas conclusões, cabendo à
professora conduzir o processo e ampliar as discussões.
A metodologia da aula foi avaliada positivamente pelos alunos, na
medida em que 41,8% ressaltaram as discussões nos pequenos grupos
como fatores importantes para a construção da aprendizagem, 48,3%
enfatizaram as discussões envolvendo toda a turma e 61,4%, as explanações
da professora. No que diz respeito à metodologia de trabalho, 12,5%
considerou-a mediana, pois, embora tenham participado da aula, para
eles foi cansativa, e 6,4% julgaram a metodologia adotada desfavorável,
porque os textos eram complexos, havendo, dessa forma, uma sobrecarga
de informações que dificultou a apropriação do assunto. Para a melhoria do
processo de ensino-aprendizagem, os educandos sugeriram que os debates
fossem intercalados com vídeos, tirinhas, entrevistas com profissionais,
slides com a síntese dos conteúdos, a fim de dinamizar a aula e aprofundar
as discussões, tendo sido atendidos.
Para Villas Boas (2009), a avaliação formativa deve considerar todas
as informações obtidas por meio das atividades realizadas pelos alunos
e professores, a fim de que estas sirvam à reorganização do trabalho
pedagógico. Dessa forma, buscávamos tanto acatar as sugestões de melhoria
quanto conversar com os alunos acerca do que diziam nas avaliações
diárias, o que conferia confiabilidade ao processo empreendido, pois o
educando podia constatar que seus posicionamentos eram considerados.
Como esses posicionamentos eram, por vezes, muito heterogêneos em
virtude da diversidade das características individuais, das aprendizagens e
das histórias de cada um, procurávamos atender ao que a maioria propunha.
Iniciar as aulas a partir dos pontos levantados pelos alunos para
revisão levou alguns a interpretarem esse fato como compromisso
profissional do professor com a aprendizagem. Desse modo, um aluno
assim avaliou a atuação da professora no semestre: “[...] muito exigente,
mas com uma atuação comprometida com a aprendizagem”. Quando
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interrogados se a disciplina havia colaborado para sua
atuação profissional, outro educando considerou que as
metodologias de ensino e de avaliação dinamizaram o
curso e demonstraram a responsabilidade do professor
em relação aos alunos e à disciplina. O compartilhar
de responsabilidades levou a uma relação de confiança
entre os participantes, visando à melhoria do processo
vivenciado.
Em alguns casos, porém, parecia que os educandos
transferiam grande parte da responsabilidade pela sua
aprendizagem para o professor, sem assumi-la na mesma
proporção. Alguns sugeriam que o professor deveria
apresentar um resumo dos textos ou dar, pausadamente,
as respostas das questões colocadas para discussão,
realizando um trabalho que deveria ser do aluno. Talvez,
isso tenha acontecido por causa da imaturidade daqueles
que chegaram à universidade muito jovens, especialmente
considerando que a experiência foi realizada em uma
turma de primeiro período. No entanto, preocupa o fato
de muitos considerarem que se formarão professores
apenas acompanhando a explanação do professor em
sala de aula, sem o aprofundamento teórico necessário.
Com o objetivo de avaliar para promover a aprendizagem,
planejamos a realização de uma prova que levasse o
educando a utilizar os conhecimentos desenvolvidos na
unidade de ensino para compreender a realidade de forma
crítica, constituindo-se em uma oportunidade de construção
coletiva do conhecimento. Assim, combinamos com os
educandos que a prova seria realizada em dupla, com
questões discursivas desenvolvidas em dois momentos
distintos. Inicialmente, ocorreria no horário da aula, sem
o auxílio dos textos utilizados na disciplina; em seguida, a
dupla levaria uma cópia da prova para casa, refazendo-a
com consulta ao seu material de estudo.
113

A

N

O

T

A

Ç

Õ

E

S

CADERNO DE MONITORIA N. 2

A realização da prova em dupla tinha o propósito de que os estudantes
aprendessem uns com os outros, trocando informações e ampliando a
própria compreensão teórica, de modo a incentivar a mediação recíproca
da aprendizagem. Levar uma cópia da prova que acabaram de realizar, sem
correção, tinha a finalidade de estimular o educando a retomar os textos e
o diálogo com o parceiro para analisar o que tinham realizado, corrigindo
os pontos necessários e/ou ampliando as discussões.
Na aula seguinte, a prova original, corrigida pelo professor, foi entregue
aos alunos para que pudessem comparar com a própria correção. Foram
atribuídas pontuações diferentes para cada uma das fases de elaboração
da prova, em que a primeira teve uma pontuação maior, para que os
alunos se estimulassem a realizar as (re)leituras prévias necessárias. Faz
parte da cultura escolar o fato de que muitos alunos medem o esforço
que despenderão no estudo conforme a pontuação atribuída às atividades,
não tendo aprendido, nesse sentido, a apreciar a busca pelo saber para
compreensão da realidade que se amplia.
Ao serem interrogados, por meio de questionário, a respeito do que
pensavam acerca da sistemática de avaliação proposta e se tal formato
auxiliou a construção da aprendizagem, os educandos responderam
afirmativamente, classificando a experiência como interessante, como
diferente do que já haviam realizado. Uma aluna assim se expressou acerca
da realização da prova em dupla: “[...] ajudou a relembrar melhor o conteúdo
através das trocas de ideias. Quando eu não lembrava uma questão poderia
discutir com a colega e chegar a um consenso. Duas mentes pensando é
melhor que uma”.
A reelaboração da prova também foi avaliada positivamente por quase
todos. Uma estudante considerou: “[...] a atividade avaliativa nos possibilitou
uma segunda chance de rever alguns conceitos e opiniões, acredito que,
consequentemente, tivemos um melhor desempenho e aprendemos
mais”. A sistemática de correção da própria prova demandou, portanto,
um aprofundamento dos estudos, levando a que o educando se tornasse
sujeito da própria aprendizagem. A prova deixou de ser unicamente um
meio de demonstrar conhecimento para obter uma nota para tornar-se uma
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oportunidade de o educando analisar seu desempenho e
aprender refazendo a atividade proposta.
No entanto, nem todos viram a refacção da mesma
forma. Como exemplo, na avaliação da disciplina, um
aluno assim se expressou: “[...] não gostei da refacção,
pois estamos aqui para estudar e não é mais do que uma
obrigação estarmos preparados para uma avaliação, se o
professor deu o conteúdo de forma que tenham tirado as
dúvidas”. Assim, a refacção foi compreendida como auxílio
aos que não estudaram, porém o estudante não atentou
para o fato de que a metodologia adotada constituía-se
em oportunidade de aprofundamento do conhecimento,
mesmo para aqueles que haviam obtido a pontuação
máxima e sido capazes de melhorar seu desempenho.
Para analisar os fatos que interferem na aprendizagem
do educando, devemos considerar aspectos como: as
condições socioeconômicas dos alunos, as dificuldades
implicadas na necessidade de trabalhar e estudar, o tempo
disponível para o estudo, a construção do hábito de leitura,
as condições físicas e psicológicas dos estudantes, a história
e a cultura escolar. Construir o processo avaliativo em base
diversa do que vem ocorrendo historicamente implica
considerar esses fatores, sem que sirvam de justificativa
para o ensino aligeirado ou para a falta de compromisso
com um ensino de qualidade socialmente referenciada.

Conclusão
Embora a universidade tenha como princípio a
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão,
geralmente os educandos somente têm acesso ao produto
das pesquisas realizadas pelos professores. Entendemos,
no entanto, que pesquisar a prática pedagógica em cursos
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de licenciatura colabora para a melhoria do trabalho desenvolvido e para
que os alunos aprendam o ofício por meio das leituras e experiências
possibilitadas pelo curso e pelos exemplos dos profissionais com os quais
conviveram.
Ensinar o aluno a participar, a pensar autonomamente, a criticar a
realidade, a interrogar e a interrogar-se deve ser um exercício cotidiano,
considerando a importância da formação do professor-pesquisador. Nesse
sentido, a prática da avaliação formativa não representa somente uma
mudança de modelo avaliativo, mas também a oportunidade de mudança
nas relações de poder na sala de aula, a fim de possibilitar o aprender
coletivo. Para tanto, é necessário analisar as situações educativas como
um todo, assumir compromissos coletivamente, considerar a diversidade
das vozes implicadas no processo de ensinar, desenvolver instrumentos
avaliativos considerando os objetivos do curso e de aprendizagem, bem
como compreender o sentido político do ato de educar.
A avaliação formativa empreendida em uma turma do primeiro período
do curso de Pedagogia da UFRN buscou analisar o processo de ensinoaprendizagem, considerando as regulamentações legais, as experiências
dos educandos e as sugestões apresentadas pelos educandos para a
melhoria do trabalho. A comunicação contínua que embasou o processo de
aprendizagem possibilitou não somente a melhoria da aprendizagem, mas
também o reconhecimento de que a responsabilidade por esse processo
era compartilhado por todos.
Apesar disso, as marcas de uma cultura escolar autoritária ainda dificultam
o posicionamento de alguns educandos e o pensamento autônomo diante do
que se discutia. Isso mostra a necessidade de que, entre outros aspectos,
a avaliação formativa, definida como paradigma no Projeto Pedagógico do
Curso de Pedagogia, seja assumida nas práticas cotidianas dos professores.
Por meio desse modelo avaliativo, constrói-se a participação dos educandos
e fomentam-se a aprendizagem, o desenvolvimento da crítica e a articulação
entre teoria e prática.
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Caminhos outros para o estudo
da língua: rotas dialógicas
ACOSTA-PEREIRA, R.1, ARAÚJO, M.G.2

Resumo
Neste trabalho, apresentamos os resultados do Projeto de Monitoria da
disciplina de Elementos da Morfologia e Sintaxe, do curso de Letras do
CERES. O projeto realizou-se mediante da leitura dos referenciais teóricos,
do acompanhamento no planejamento das aulas e da produção de artigos
científicos sobre as questões estudadas. Este projeto baseia-se na teoria
bakhtiniana que, dentre outras questões, entende os elementos léxicogramaticais da língua à luz de sua elucidação discursiva. Os resultados
demonstram que os escritos bakhtinianos contribuem para a compreensão
da língua como prática social, bem como ratificam a possibilidade de análise
da língua por meio do panorama discursivo-dialógico. Consideramos o
projeto relevante, à medida que não se circunscreve na prática de ensino
da morfossintaxe a partir de um viés epistemológico normativo-tradicional,
mas apresenta aos alunos da graduação um caminho dialógico de se
compreender a potencialidade semântica dos recursos linguísticos da
língua portuguesa.
Palavras-chave: monitoria; morfologia; sintaxe.
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Introdução
Diferentes perspectivas teórico-metodológicas de estudos contemporâneos no campo da Linguística Aplicada vêm buscando compreender a língua como prática social: a sociossemiótica, a sociorretórica, a
interacionista-sociodiscursiva, a semio-discursiva, a sociocognitivista e
a perspectiva sociodialógica (ACOSTA-PEREIRA; RODRIGUES, 2009).
Dentre essas perspectivas, procuramos ancorar as ações realizadas no decorrer do Projeto de Monitoria da disciplina de Elementos da Morfologia e
Sintaxe com vistas na perspectiva sociodialógica dos escritos do Círculo
de Bakhtin (BAKHTIN/VOLOSHINOV, 1926; BAKHTIN, 1998 [1975]; 2003
[1979]; BAKHTIN/VOLOSHINOV, 2006 [1929]; 2008 [1929]; 2009[1927];
2010[1986]) e das pesquisas contemporâneas da Análise Dialógica do
Discurso (ACOSTA-PEREIRA, 2008; 2012; BRAIT, 2006; ROJO, 2005;
2006; RODRIGUES, 2001; 2005), devido esta nos oferecer subsídios
teórico-metodológicos consubstanciais para o estudo e análise da língua
sob um viés enunciativo-discursivo.
O projeto mencionado teve como orientador o Prof. Dr. Rodrigo Acosta
Pereira e integra-se a dois grupos de pesquisa: Práticas discursivas na
contemporaneidade (DLET/PPgeL) e Práticas linguísticas diferenciadas
(CERES-DCSH). Foi um projeto que buscou possibilitar um melhor
planejamento e execução das atividades relacionadas à disciplina de
Elementos de Morfologia e Sintaxe, componente curricular obrigatório para
o curso de Letras do CERES, possuindo uma média de 40 a 50 alunos por
semestre. Assim sendo, o presente projeto objetivou, entre os anos de 2011
e 2012, discutir a (uma possível) ressignificação teórico-metodológica
dos diferentes tópicos associados à disciplina por parte do professor e
do monitor, assim como a integração destes nas atividades planejadas e
desenvolvidas. Além disso, buscou proporcionar aos alunos do curso de
Letras do CERES uma visão de como os elementos léxico-gramaticais da
língua podem ser estudados sob o olhar discursivo-dialógico.
Ao explanarmos sobre estes pressupostos iniciais, passemos para a
seção da metodologia a qual nos orientou para os procedimentos e etapas
abordados durante o referido projeto.
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Metodologia
Na presente seção, buscamos apresentar o percurso
metodológico (AMORIM, 2004) do referido projeto. Esta
seção organiza-se da seguinte forma: uma subseção,
explicando a metodologia sociológica de análise da
linguagem nos escritos do Círculo de Bakhtin; uma
subseção, delineando as considerações acerca da
unidade de análise da língua, o enunciado; e, por fim, uma
subseção, discutindo o conceito de discurso e de relações
dialógicas, enquanto escopos teórico-metodológicos.
A rota metodológica de estudo da língua para o Círculo
de Bakhtin
A metodologia sociológica de análise da linguagem
postulada por Bakhtin e o Círculo (BAKHTIN/VOLOSHINOV,
2006 [1929], p. 127) segue as seguintes diretrizes:
1. As formas e os tipos de interação verbal em
ligação com as condições concretas em que se
realiza.
2. As formas das distintas enunciações, dos
atos de fala isolados, em ligação estreita com a
interação de que constituem os elementos, isto é,
as categorias de atos de fala na vida e na criação
ideológica que se prestam a uma determinação
pela interação verbal.
3. A partir daí, exame das formas da língua na
sua interpretação linguística habitual (BAKHTIN/
VOLOSHINOV, 2006 [1929], p. 127).

Conforme compreende o autor, a língua é concebida
como forma real de comunicação verbal que se concretiza
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nas relações sociodiscursivas entre sujeitos socialmente organizados.
Desse modo, a língua é fundamentalmente de natureza dialógica, uma vez
que “[...] vive e evolui historicamente na comunicação verbal concreta, não
no sistema linguístico abstrato das formas da língua, nem no psiquismo
individual dos falantes” (BAKHTIN/ VOLOSHINOV, 2006 [1929], p.127).
Nesse sentido, a língua em sua integridade concreta e viva é entendida
como prática social fundamental para o fenômeno da interação, à medida
que, para o Círculo, “a verdadeira substância da língua [...] é constituída
pelo fenômeno social da interação verbal” (BAKHTIN/VOLOSHINOV,
2006 [1929], p. 125). Logo, a língua se realiza por meio da enunciação
(enunciado) ou das enunciações discursivas (enunciados).
O enunciado como unidade de análise
Após delinearmos as etapas de análise da língua à luz do escopo
dialógico do Círculo, passemos a discutir sobre o enunciado enquanto
forma significativa da linguagem que medeia à interação sociodiscursiva.
Dessa forma, cabe registrar que, neste estudo enfatizamos o enunciado
enquanto unidade dialógica de análise, e não a oração, uma vez que esta
pertence ao escopo abstrato e formalista de se compreender a língua e,
por isso “não entra em contato com a situação extraverbal” (RODRIGUES,
2001, p. 31).
Desse modo, Bakhtin (2003 [1979]) esclarece que, o uso da língua
efetua-se em forma de enunciados orais e escritos, concretos e únicos,
proferidos pelos participantes de uma ou de outra esfera da atividade
humana. Além disso, conceitua que cada enunciado particular é individual,
mas cada campo de utilização da língua elabora seus tipos relativamente
estáveis de enunciados os quais se tornam típicos de uma determinada
situação de interação.
O enunciado marcado pelo conteúdo temático, estilo e construção
composicional e, por ser de natureza dialógica, se materializa em
contextos sócio-históricos e ideológicos singulares. Enquanto unidade
de análise discursiva, o enunciado possui três características as quais
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lhe são específicas, a citar: a alternância dos sujeitos do
discurso, a conclusibilidade e a expressividade, ambas
indispensáveis para a compreensão enunciativa da
comunicação verbal (BAKHTIN, 2003 [1979]).
A alternância dos sujeitos falantes cria limites
absolutamente precisos dos enunciados que se tipificam
nas situações de interação de uma dada esfera de atividade
e comunicação humana. Além disso, cada enunciado
necessita precisamente de um acabamento específico
que ocorre mediante essa alternância. Em todo caso, o
sujeito falante enuncia unidades de sentidos para passar
a palavra para o outro ou para dar lugar à compreensão
responsiva ativa do outro interlocutor frente ao discurso
enunciado. Logo, as enunciações se alternam por meio
dos enunciados dos outros e, posteriormente por meio
dos enunciados-respostas dos outros.
A conclusibilidade é uma espécie de aspecto interno
da alternância dos sujeitos do discurso que pode ocorrer
porque o falante disse tudo o que quis dizer em um dado
momento ou sob dadas condições. Logo, temos um
acabamento definido do enunciado como um sinal de que
o falante concluiu o seu enunciado. A conclusibilidade
é determinada por meio da (i) exauribilidade semânticoobjetal do tema, (ii) do projeto discursivo do falante e (iii)
da especificidade do gênero.
A exauribilidade semântico-objetal do tema varia
profundamente conforme as esferas da comunicação
verbal. Além disso, esse elemento, entendido como
um tratamento exaustivo do objeto que é inesgotável
teoricamente, quando se torna tema de um enunciado
recebe um acabamento relativo, em condições
determinadas, em função de uma dada abordagem do
problema, do material, dos objetivos por atingir.
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O projeto discursivo do falante corresponde ao intuito discursivo ou ao
“querer dizer” do locutor que determina o todo do enunciado, a escolha
do objeto temático e o tratamento exaustivo do objeto do sentido que lhe é
próprio. Esse intuito vai determinar também a escolha da forma do gênero
em que o enunciado será construído.
A especificidade ou escolha do gênero do discurso consiste no “como
dizer” do sujeito do discurso. Além disso, essa escolha é definida pela
especificidade de um dado campo da comunicação discursiva, por
considerações semântico-objetais (temáticas), pela situação concreta
da interação verbal, pela composição pessoal dos seus participantes da
situação comunicativa.
Por fim, apresentemos a expressividade como última característica
do enunciado. Trata-se da escolha dos elementos lexicais, fraseológicos
e gramaticais realizada pelo sujeito interlocutor tendo em vista as
regularidades estilísticas e composicionais do enunciado (BAKHTIN,
2003[1979]). Nesse caso, o enunciado é a instância da expressão da
posição valorativa do seu autor frente ao objeto do seu discurso e aos
outros participantes da comunicação discursiva e seus enunciados (já
ditos e prefigurados). Para Rodrigues (2001, p. 32), a expressividade é
uma característica própria de todo enunciado e, dessa forma, não pode
ser considerada uma particularidade das unidades convencionais da língua
(das orações ou das palavras).
Notemos dessa forma que, o enunciado enquanto elo da comunicação
discursiva e como sendo unidade de análise extraverbal possui
características que lhe são específicas, bem como é marcado por
regularidades sociotemáticas, socioestilísticas e sociocomposicionais
indispensáveis para compreender a língua no plano discursivo-enunciativo.
O escopo teórico-metodológico: o discurso e as relações dialógicas
Haja vista a relevância da língua em sua integridade concreta e viva, isto
é, a língua vista enquanto discurso, contemplemos a análise do enunciado
sob o escopo teórico-metodológico do discurso e das relações dialógicas.
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De acordo com Bakhtin (2008 [1929], p. 209-210),
o estudo sistemático da língua e o estudo concreto do
discurso devem contemplar-se mutuamente, mas nunca
fundir-se, uma vez que a língua pertence ao plano das
relações lógicas, e o discurso pertence ao plano das
relações dialógicas.
Sobre essa questão, o autor explica que na linguagem,
enquanto objeto da linguística, não há nem pode haver
quaisquer relações dialógicas à medida que estas são
impossíveis entre os elementos no sistema da língua ou
entre os elementos do texto num enfoque rigorosamente
linguístico deste. Além disso, elas tampouco podem existir
entre as unidades de um nível nem entre as unidades de
diversos níveis.
Consoante essa explicação, Bakhtin (2008 [1929])
esclarece que para se tornarem dialógicas, as relações
lógicas e concreto-semânticas devem materializar-se, ou
seja, devem passar a outro campo de existência, devem
tornar-se discurso e ganhar posição de um sujeito, autor
criador de um dado enunciado cuja posição ele expressa.
Logo, as relações dialógicas são extralinguísticas, assim
como se constituem por meio de enunciados enquanto
unidades reais da vida social e da linguagem e, por isso,
não podem ser separadas do campo discursivo enquanto
fenômeno integral concreto. A esse respeito, Bakhtin
(2008 [1929], p. 211) considera que,
As relações dialógicas podem penetrar no
âmago do enunciado, inclusive no íntimo de uma
palavra isolada, que se chocam dialogicamente
duas vozes. [...]. Por outro lado, as relações
dialógicas são possíveis entre os estilos de
linguagem, os dialetos sociais [...], desde que
eles sejam entendidos com certas posições
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semânticas [...]. Por último, as relações dialógicas são possíveis
também com a própria enunciação como um todo [...].

Conforme podemos notar, as relações dialógicas estão intimamente
ligadas aos enunciados concretos, são essencialmente vinculadas
ao campo do discurso dialógico e, além disso, ocorrem por meio da
linguagem real da comunicação verbal. Para tanto, duas ou mais vozes se
chocam enunciativamente como um todo do enunciado. Em conclusão,
compreendemos que as relações dialógicas para o pensamento bakhtiniano,
são possíveis apenas no plano discursivo-enunciativo, necessitam
imprescindivelmente de vozes sociais ou sujeitos interlocutores para sua
concretização, se realizam mediante o uso da linguagem real, assim como
estão intimamente vinculadas a um dado campo dialógico.
Após darmos ênfase a essas considerações sobre a análise do
enunciado no plano do discurso e das relações dialógicas, passemos a
conhecer os resultados alcançados durante o desenvolvimento do projeto
e as principais discussões que nos direcionam à compreensão de como a
língua pode ser analisada pelo viés enunciativo-discursivo à luz dos escritos
do Círculo de Bakhtin.

Resultados e discussão
Durante o desenvolvimento do projeto, realizamos a produção de dois
artigos científicos com base nas questões estudadas nas orientações3
à luz dos escritos do Círculo de Bakhtin. É com base nessas produções
que, de forma sintética, apresentamos nossos resultados do projeto.
Ratificamos que, em função de nosso objetivo geral de procurar entender
a análise linguística sob a ótica discursivo-dialógica, selecionamos dois
gêneros do discurso, da esfera jornalística, para a realização das análises
e para a construção de caminhos metodológicos para uma análise da
língua desvinculada do panorama imanente (normativista e tradicional).
“As projeções estilístico-composicionais do gênero jornalístico carta ao leitor” e “A valoração em notíciasonline: projeções e sentidos”. Ambos artigos publicados em 2011 e 2012,
respectivamente.
3
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Para tanto, após a geração dos dados, chegamos aos
seguintes resultados:
Ao analisarmos o gênero carta ao leitor, observamos
que as escolhas léxico-gramaticais se materializam no
gênero mediante (i) a autorreferenciação institucional,
(ii) a modalização, (iii) os marcadores avaliativos, e (iv)
marcadores de assimilação da voz do leitor. Dessa forma,
ao analisar a língua, sob a ótica discursivo-dialógica,
pudemos compreender que:
(a) A autorreferenciação institucional corresponde
a recursos léxico-gramaticais utilizados para
produzir uma referência direta à revista VEJA,
reforçando a posição de autoria institucional desta
em relação aos enunciados, como podemos
observar no fragmento:
Ex.1: Uma reportagem desta edição de Veja revela
que Israel Guerra, filho de Erenice Guerra, braço direito de
Dilma Rousseff enquanto ela foi a incontrastável ministrachefe da Casa Civil [...] (CL03).
(b) A modalização que, segundo Acosta-Pereira
(2008, p.145), são recursos léxico-fraseológicos
que sinalizam recortes valorativos de possibilidade,
probabilidade, capacidade, sugestão, conclusão,
proibição, dever, conselho, dúvida, necessidade,
direcionam a contrapalavra do interlocutor para o
projeto discursivo do sujeito-autor. Seguem alguns
exemplos:
EX.2: Melhores conhecedores da alma humana vão
dizer, não sem razão: Volte daqui a dois anos e eles estarão
tentando devorar uns aos outros. Pode ser (CL05).
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Ex.3: Sua vida é uma prova de que outros brasileiros podem muito
bem ser os primeiros em profissões do futuro que estão agora no mesmo
patamar da computação gráfica vinte anos atrás (CL08).
(c) Os marcadores avaliativos são entendidos, conforme explica
Acosta-Pereira (2008, p. 140), como expressões que direcionam
axiologicamente a posição do autor diante dos enunciados que
produz, essa direção/orientação é relativa ao horizonte temático
e engendra-se no projeto discursivo. Além disso, pontuamos que
essas expressões são adjetivações, adverbializações ou outros
recursos fraseológicos utilizados para demonstrar a avaliação
do autor frente ao objeto do discurso, seguindo as orientações
intencionais do gênero. Observemos nos exemplos abaixo:
Ex.4: Uma reportagem desta edição de VEJA mostra que a festa acabou,
e a conta amarga acaba de chegar na forma de bombas inflacionárias de
efeito retardado (CL02).
Ex.5: Sua ambição parecia tão quixotesca quanto almejar ser um
astronauta da NASA (CL08).
(d) Os marcadores de assimilação da voz do leitor dizem respeito
a determinados recursos da língua que buscam construir
uma orientação ou referência direta ao leitor. Geralmente são
verbalizações, substantivações ou pronominalizações diretamente
relativas ao interlocutor-leitor (ACOSTA-PEREIRA, 2008, p. 137).
Ex.6: É de se perguntar se teria sido saída caso não estivéssemos a
duas semanas da eleição presidencial (CL07).
Ao analisarmos o gênero notícia de versão online, por sua vez, verificamos
que as projeções avaliativas, especificamente, materializam-se nesse gênero
por meio do enquadramento valorativo das seções, do título das notícias, do lead
das notícias, dos movimentos dialógicos de concordância e de discordância.
Como nosso objetivo está no âmbito da análise linguística, nos focamos nos
dois últimos movimentos dialógico-valorativos.
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(e) Os movimentos dialógicos de concordância são
argumentos utilizados axiologicamente pelo autor
para posicionar-se de forma concordante diante
do objeto do discurso. Observemos o seguinte
exemplo:
Ex.7: “Uma busca na literatura empírica me obriga a
concordar com um empresário que dizia: Eu acreditava
que a tecnologia podia ajudar a educação. Mas tive de
chegar à inevitável conclusão de que esse não é um
problema que a tecnologia possa a ter a esperança de
resolver. O que há de errado com a educação não pode
ser solucionado com tecnologia” (NV04).
(f) Os movimentos dialógicos de discordância são
contra-argumentos utilizados pelo autor para
posicionar-se de forma discordante diante de um
determinado objeto do discurso. Vejamos:
Ex.8: “Talvez tenha chegado o momento de dizermos:
somos sim absolutamente a favor do aborto. Há aqui uma
razão fundamental: não há Estado que tenha o direito de
legislar sobre o uso que uma mulher deve fazer de seu
próprio corpo. É estranho ver algumas peculiaridades
brasileiras” (NCC15).

Conclusão
Neste trabalho, tivemos como intuito apresentar
as ações realizadas durante o Projeto de Monitoria da
Disciplina de Elementos da Morfologia e Sintaxe e, a
partir disso, ratificar a importância de se estudar a língua
em uso, e não seu estudo circunscrito em um panorama
imanente, objetivo e desvinculado do social.
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Em consonância a essa relevância, confirmamos que os estudos
teórico-metodológicos em perspectiva discursivo-dialógica foram
imprescindíveis para a realização das ações aplicadas durante o projeto,
levando-nos a entender que a realidade da língua se inscreve na realidade
da situação social de interação (FARACO, 2008). Assim, acreditamos que
os resultados alcançados no decorrer do projeto de monitoria contribuíram
profundamente para o estudo da língua como prática social, uma vez que
as ações desse projeto possibilitaram aos alunos do Curso de Letras do
CERES uma visão operacional e reflexiva (GERALDI, 1984; 2002 [1991];
2010a; 2010b) de como os recursos léxico-gramaticais da língua podem
ser estudados sob a ótica discursivo-dialógica.
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Articulação teoria e prática em
avaliação psicológica
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Resumo
Este artigo relata a experiência de projeto de monitoria vinculado ao
Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do
Norte (UFRN), nas disciplinas de Avaliação Psicológica. Esse projeto
justifica-se diante da necessária e contínua articulação entre teoria
da Avaliação Psicológica e sua prática; articulação esta nem sempre
propiciada ao longo das disciplinas ministradas. Assim, objetivando que
os alunos praticassem conhecimentos da área, o projeto de monitoria
foi executado ao longo de quatro semestres, sendo três voltados ao
atendimento de casos clínicos da clínica-escola (Serviço de Psicologia
Aplicada - SEPA). Nesse projeto, foram atendidos nove casos clínicos,
sendo seis infantis, e três de adultos, conduzidos por doze alunos
graduandos, voluntários nesse projeto, e com supervisão da monitora
e do docente. Os atendimentos aconteceram em duplas, trios, ou
individualmente. Os resultados demonstraram o alcance da articulação
teoria e prática, mediada por discussões e supervisões dos casos, e a
consequente contribuição para o aperfeiçoamento do ensino e formação
em Avaliação Psicológica.
Palavras-chave: avaliação psicológica; ensino, monitoria.
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Introdução
O uso de métodos e técnicas psicológicas, entre os quais estão
incluídos os testes psicológicos, constitui função privativa do psicólogo,
assim respaldada legalmente. No entanto, a Avaliação Psicológica é de
certa forma, controvertida na profissão do psicólogo, principalmente
quando se refere ao uso de instrumentos (ALVES; ALCHIERI; MARQUES,
2002). Enquanto para alguns profissionais trata-se de função essencial
e indispensável, outros, por sua vez, são absolutamente contrários,
considerando-a enquanto instrumento de poder, cuja única função é
rotular diferentes características do comportamento de indivíduos. Durante
certo tempo, esse entendimento era oriundo de uma falha no processo de
formação profissional.
Avaliação Psicológica (AP) é campo teórico, técnico e científico para
a Psicologia, cuja prática é reconhecida como exclusiva do psicólogo,
segundo lei de 1962 (Lei nº 4119/1962). Pode ser definida como uma
forma que permite apropriar-se de fenômenos e processos psicológicos
através de procedimentos desenvolvidos para esse fim, que valoriza a
expressão dos aspectos cognitivos e comportamentais dos clientes/
paciente; encarada também como método de exame capaz de aferir ou
dimensionar fenômenos e processos psíquicos (ALCHIERI; CRUZ, 2009).
A Avaliação Psicológica descreve e analisa padrões de respostas
percebidos pelas pessoas, via autorrelato e descrição de processos
subjetivos (ALCHIERI; CRUZ 2009), e apresenta um caráter explicativo sobre
tais processos (SANTOS, 2011). Fazem parte do escopo de conhecimentos
empregados em Avaliação Psicológica, áreas diversas, quais sejam:
Psicometria; instrumentos e técnicas de avaliação; apropriação de campos
teóricos como Psicologia Cognitiva, Psicologia do Desenvolvimento,
Psicopatologia (ALCHIERI; CRUZ; 2009).
Entende-se por Psicometria a teoria da medida em Psicologia, que
confere medidas aos fenômenos psicológicos, e assim permite que sejam
desenvolvidos e construídos testes psicológicos (PASQUALI, 2006).
Também permite que seja avaliada a adequabilidade (validade e precisão)
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dos mesmos. Não é área intimamente relacionada à
aplicação prática da Avaliação Psicológica, pois trata-se
de dimensão experimental desse campo (ALCHIERI; CRUZ
2009), mas é substrato teórico importante, pois apresenta
as propriedades psicométricas dos instrumentos
psicológicos e é importante para esclarecer a adequação
desses materiais para os atendimentos sob avaliação
(URBINA, 2007).
O conhecimento em testagem psicológica objetiva
facilitar a adequação da avaliação psicológica à demanda
apresentada. Assim, o profissional que apresentar um
expressivo conhecimento de testes psicológicos, ou
instrumentos outros, está mais bem capacitado em
reconhecer que o processo de decisão na Avaliação
seja tomado com maior cautela e acarretará na escolha
de instrumentos, mais adequados possíveis à demanda
sob avaliação.
Na contemporaneidade, dúvidas e disparidades quanto
aos conceitos e concepções de AP e de suas principais
características são perceptíveis na literatura. E longe de
estarem próximas de uma ideia única, revelam concepções
antagônicas quanto à primazia do processo de conhecer
os fenômenos psicológicos.
A Avaliação Psicológica ampara-se sobre áreas
variadas em Psicologia, para que a coleção desse escopo
teórico variado garanta a representação e o atendimento
dos objetivos da Avaliação. A sua aplicabilidade em
campos da saúde, de organizações, e educacionais
(SANTOS, 2011) implica na necessária variedade temática
que a Avaliação tem que abarcar. De modo que a Avaliação
Psicológica, enquanto característica instrumentalizante
de obtenção de resultados da percepção fenomênica do
comportamento consegue atender a áreas específicas
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e distintas para a avaliação de contextos como o educacional, a clínica,
organizacional e também o forense.
Essa variedade técnica e metodológica da Avaliação Psicológica
enquanto instrumento de verificação do comportamento repercute,
necessariamente, no ensino da disciplina e em sua prática profissional.
Isso é evidenciado desde o desenvolvimento da Psicologia no país,
ainda no século XIX, e passa a repercutir mais formalmente a partir da
regulamentação da profissão do psicólogo, em 1962, quando o ensino da
psicologia também é formalizado.
No Currículo proposto como mínimo e estabelecido pelo Conselho
Federal de Educação em 1962, logo após a regulamentação da profissão,
as disciplinas que versavam sobre AP denominavam-se de: “Técnicas de
Exame e Aconselhamento Psicológico” e eram definidas como obrigatórias
em todos os cursos. Em sua proposta original, abrangia duas distintas áreas
(Técnicas de Exame e a de Aconselhamento Psicológico), e isso contribuiu
para que a distribuição entre as áreas fosse determinada de acordo com
a ênfase do curso, com o direcionamento do mesmo.Também não foi
definida, à época, a sua duração mínima, em semestres, com que carga
horária deveriam ser ministradas as disciplinas em AP, nem tampouco o
seu conteúdo.
Nesse período inicial, de regulamentação da profissão, dos cursos de
graduação, e de começo do ensino em Avaliação Psicológica, o ensino
da AP creditava confiança diagnóstica na testagem psicológica, conferindo
valor preditivo nos resultados dos testes para sua aplicabilidade. A prática
tomava isso por base; o ensino reproduzia-a. Nesse mesmo período,
pós-regulamentação da profissão, a demanda dos cursos em Psicologia
era superior à quantidade de profissionais qualificados para ministrar
disciplinas, o que, consequentemente, terminou por prejudicar a qualidade
do ensino em Avaliação Psicológica (ALCHIERI; CRUZ 2009). Ademais,
esse momento contou com diminuída credibilidade à Avaliação Psicológica,
pois foi época de movimentos avessos às tradições e similaridades
positivistas, e de predominância de movimentos com concepções distintas
das subjacentes à Avaliação Psicológica: psicanálise, humanismo,
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fenomenologia (CUSTÓDIO, 2006; PADILHA et al., 2007
apud HAZBOUN, 2012).
Por volta da década de 1980, a Avaliação Psicológica
passa a ganhar novo impulso e uma crescente relevância
(CUSTÓDIO, 2006, apud HAZBOUN, 2012), muito
devido ao surgimento de pós-graduações, qualificações
profissionais, maior número de pesquisas e de
instrumentos veiculados (ALCHIERI; CRUZ, 2009). E esse
novo impulso apresenta permanência, vigente até hoje.
Todavia, ainda existem evidências de um ensino baseado
no automatismo do aprendizado de testes, ao invés de
voltado para uma avaliação criteriosa, considerando
limites e alcances para o processo de AP (NORONHA;
BATISTA et al., 2005). Além disso, Fonseca (2011)
considera haver, também hoje, carência de material de
caráter didático específico, e carência de publicações na
área da Avaliação.
Em concomitância, a Avaliação Psicológica e a
Psicologia, de modo geral, têm sido alvos de muitas
críticas na contemporaneidade (HUTZ; BANDEIRA; 2003).
E a Avaliação Psicológica protagoniza a maioria dos
processos éticos existentes na psicologia (TAVARES,
2010), ao revelar as deficitárias ações profissionais de
psicólogos, sem processos de educação continuada
de qualidade. Esse panorama é ainda preocupante do
ponto de vista da formação no ensino e dos aspectos
profissionais.
Originários de diferentes interesses e necessidades
foram configurados alguns movimentos, a partir da
década de 1990, visando à qualificação da educação
superior em Psicologia. A partir de movimentos e
encontros, e da formação da Comissão de Especialistas
em Ensino de Psicologia, promovida pelo Ministério da
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Educação (MEC) à época (YAMAMOTO, 2000 apud LISBOA; BARBOSA,
2009), foram criadas Diretrizes Curriculares para a Psicologia. E assim, a
Associação Brasileira de Ensino de Psicologia (ABEP) promulgou diretrizes
curriculares relacionadas, também, à área da Avaliação Psicológica. Uma
das tais diretrizes defende a valorização do tripé ensino-pesquisa-atuação,
a qual tem sido passível de esquecimento, que por isso se solicita por
ser, agora, objetivo de destaque (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO DE
PSICOLOGIA, 2005 apud LISBOA; BARBOSA, 2009).
Além do defendido pelos movimentos e suas diretrizes, Alchieri,
Parastchuk e Cruz (2001 apud NORONHA; FREITAS, 2005) apontam
para a necessidade dos docentes em buscar renovação e atualização
e não somente de seus programas, mas também em estratégias de
ensino diferentes, inovadoras (ALVES; ALCHIERI; MARQUES, 2002 apud
NORONHA; FREITAS, 2005). E outros estudiosos da área têm proposto
medidas para o incremento do ensino em Avaliação Psicológica, sendo
algumas delas: aprofundamento teórico no ensino de Avaliação; ensino
voltado para a qualidade da técnica, seus alcances e limitações, e não
mais enfatizado no uso de testes (aplicação e correção); necessidade de
comunicação eficiente entre docentes e discentes em AP (ALVES, 2009;
ALCHIERI; BANDEIRA, 2002; HUTZ; BANDEIRA, 2003; NORONHA et al.,
2002 apud HAZBOUN, 2012).
Apoiados em pressupostos educacionais mais atuais, principalmente
vinculados ao processo de ensino voltado ao desenvolvimento de habilidades
e competências técnicas, respaldou-se na proposta inspirada em exemplos
de experiências de mais de trinta anos, realizadas principalmente no Canadá
e Holanda. Respaldando-se, ademais, na recomendação das sociedades
das escolas médicas de diversos países, inclusive Brasil, quanto à adoção
da aprendizagem baseada em problemas (ProblemBased Learning – PBL,
Southern Illinois UniversitySchoolof Medicine).
A metodologia da problematização tem uma orientação geral a
partir de um problema detectado na realidade. E busca um conjunto
de métodos, técnicas, procedimentos ou atividades intencionalmente
selecionados e organizados em cada etapa, de acordo com o problema
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em estudo e as condições gerais dos participantes
(PEIXOTO et al., 2006).A sequência de trabalhos junto
aos casos contemplaram ações originárias a partir de
um caso para estudo, este concedido aos estudantes.
Na sequência, os estudantes, estabelecidos em grupos
de trabalho, identificam o problema em questão,
investigam, debatem, interpretam indicadores,
elementos e dados, para então apresentar possíveis
soluções ou recomendações. A Aprendizagem Baseada
em Problemas (ABP) tem como base de orientação os
princípios da Escola Ativa, do método científico, de
um ensino integrado e integrador dos conteúdos, dos
ciclos de estudo e das diferentes áreas envolvidas, no
qual os alunos aprendem e se preparam para resolver
problemas relativos a sua futura profissão (RODRIGUES;
FIGUEIREDO 1996).
Desse modo, pensando em soluções mais atuais,
cabíveis como as apontadas pela comunidade científica
internacional (BERBEL, 1998; SIUSOM, 2012) e
reconhecendo um panorama menos atualizado e
vigente do ensino e prática da Avaliação Psicológica, foi
delineado um projeto de monitoria para as disciplinas em
Avaliação Psicológica. Esse projeto propunha superar
as problemáticas apontadas, no que diz respeito às
deficiências no ensino em AP; cumprir as sugestões
supracitadas; e fazê-los com relativa ênfase à futura
prática profissional dos alunos em formação.
O projeto, intitulado “Articulação Teoria e Prática em
Avaliação Psicológica”, partiu do objetivo central de
aperfeiçoamento na formação em Avaliação Psicológica.
Esse objetivo subdivide-se em outros, que atuam
como atalhos para o maior pretendido. Neles, estão
contemplados, conforme o título sugere, possibilitar aos
alunos articular, efetivamente, a teoria básica da Avaliação
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Psicológica com sua prática, discutindo os entraves e os passos eficazes
nesse caminho.
Esse ponto define basicamente a ênfase no processo propriamente, ao
invés de sobre os instrumentos, e capacita o aluno quanto à importância de
tomar decisões com base em evidências, mais que baseado nos resultados
de instrumentos isolados. Ademais, verifica-se o aperfeiçoamento do
ensino em Avaliação Psicológica, quando se parte do pressuposto de
ser inovador e eficiente ao proporcionar exercícios práticos aos alunos,
ao longo das disciplinas ministradas. E, por fim, identifica-se ainda mais
como projeto de monitoria quando pretende, também, contribuir para a
formação acadêmica e profissional do monitor, uma vez que foi atribuição
da monitoria: conduzir supervisões, orientar casos, fornecer material
teórico e propiciar discussão do mesmo, auxiliar na elaboração de laudos e
pareceres dos processos. Como se pode observar, a ênfase na orientação
estimula o acadêmico monitor ao processo de ensino, capacitando-o num
conjunto de habilidades proativas à docência.

Metodologia
O objetivo primordial do projeto incluía possibilitar aos alunos das
disciplinas o atendimento clínico em Avaliação Psicológica. Essa atividade
pôde ser executada na clínica-escola do curso de Psicologia da Universidade
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), a qual recebe, dentre outras
demandas, solicitações de avaliações psicológicas em âmbitos diversos.
A possibilidade do atendimento era oferecida aos discentes que estavam
cursando as disciplinas. Eles, voluntariamente, entravam em contato com
a monitoria para dar início aos atendimentos, os quais atendimentos
ocorreriam de forma individual, em duplas ou em trios, enquanto recebiam
orientações periódicas. Essas orientações, à guisa de supervisão, eram
conduzidas pelo monitor do projeto, auxiliada por docente coordenador,
e também por alunos de pós-graduação que estivessem em docência
assistida nas disciplinas.
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A possibilidade do atendimento clínico deu-se para
aqueles alunos que já haviam cursado disciplina introdutória
em Avaliação Psicológica, e, à época, cursavam disciplina
de Avaliação para infância, ou Avaliação para idade adulta
a velhice. Tal divisão das disciplinas orientou, também,
a escolha dos alunos pelo público-alvo. Houve interesse
por casos clínicos infantis quando os voluntários eram da
disciplina correspondente; e semelhante aconteceu para
os atendimentos de adultos e idosos.
As supervisões periódicas incluíam revisão básica
sobre Avaliação Psicológica, seus procedimentos,
entrevista; aprofundamento teórico da demanda
avaliada (psicopatologia, comportamento, habilidades);
aprofundamento teórico em AP, com vistas a valer-se de
critérios para selecionar os métodos adequados; e reflexão
sobre os instrumentos e condução do processo, visando
sua conclusão e autoavaliação do examinador.
Tais supervisões obedeciam à sequência que
acompanhavam as sessões de atendimento, assegurando
que os discentes recebessem orientações entre as
sessões.

Resultados e discussão
O projeto da monitoria contemplou quatro semestres
letivos, entre 2011 e 2012, com o atendimento completo
de cinco casos infantis e quatro de jovens adultos.
As supervisões obedeceram à periodicidade adequada
após cada sessão, ou conforme necessidade do
examinador. Por se tratar de um processo avaliativo, após
as primeiras discussões referentes ao caso e sua demanda
específica, um plano avaliativo era traçado, e buscava-se
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que fosse cumprido. Ao longo dele, as orientações acompanhavam cada
um dos atendimentos.
Dentre os casos de crianças atendidas, tivemos cinco seguintes:
•

J. C., sexo masculino, 07 anos, com hipótese diagnóstica de
Transtorno Invasivo do Desenvolvimento;

•

L., sexo feminino, 08 anos, queixa de dificuldade de aprendizagem;

•

T., sexo masculino, 09 anos, suspeita de Transtorno de Déficit de
Atenção/Hiperatividade;

•

M. K, com 11 anos, sexo feminino,também dificuldade de
aprendizagem;

•

E., sexo masculino, 12 anos, com dificuldades de aprendizagem;

•

S., 16 anos, sexo feminino, outro caso com queixa de dificuldades
de aprendizado.

Nos casos de Avaliação Psicológica em adultos, estavam:
•

C., sexo masculino, 23 anos, demandava verificar possíveis déficits de
ordem intelectual, e havia, a priori, dificuldades fonológicas e auditivas;

•

L. M., 24 anos, cuja professora do ensino superior encaminhou por
suspeitar de transtornos de aprendizagem relacionados à leitura e escrita;

•

J. M., 36 anos, cuja avaliação foi solicitada por outro profissional
de psicologia, por suspeita de psicopatologia ainda não identificada.

À guisa de necessária ilustração é preciso comentar, brevemente,
alguns dos casos clínicos atendidos ao longo do projeto. E, mesmo de
modo sucinto, será possível observar a resolutividade do atendimento e
das atividades práticas diretas do processo de Avaliação Psicológica.
146

Articulação teoria e prática em avaliação psicológica

O caso de J. C., 07 anos, solicitava diagnóstico
diferencial. Foi levado ao Serviço pela própria mãe,
por dúvida mediante diagnósticos imprecisos de
Transtorno Invasivo ou Déficit intelectual. Seu processo
avaliativo teve direcionamento qualitativo, feito em
sala de ludoterapia, com auxílio direto de brinquedos
e materiais de papelaria. As entrevistas com a genitora
da criança também fizeram parte da avaliação e do
esclarecimento das hipóteses diagnósticas. Não
houve evidência de traços psicopatológicos, mas sim
demanda por estímulo e interação. O que foi percebido
no contexto avaliativo foi comunicado em parecer
psicológico e também entrevista devolutiva, com fins
de orientação.
No caso de L., menina com 08 anos, a Avaliação foi
encaminhamento de neurologista e psicopedagogo. Com
relatadas dificuldades de aprendizagem, hipotetizava-se a
respeito de um transtorno de ordem atencional ocasionando
as dificuldades escolares. O processo avaliativo foi delineado
via sessões lúdicas, entrevistas com os responsáveis e
também com professores da criança. A mudança de escola
demonstrou alta correlação com as dificuldades acadêmicas
que a criança vinha apresentando, isso porque a nova
escola obedecia a níveis de exigência bastante superiores
à da anterior. As dificuldades no aprendizado da escrita
mostraram-se compatíveis com a idade, e não vinham sendo
observados comportamentos de desatenção e/ou agitação
em outros contextos que não o escolar. Sugerindo, assim,
os comportamentos evitativos diante do temor pelo fracasso,
conforme também fossem ressaltados nas observações
lúdicas. Esse caso foi concluído com o esclarecimento sobre
essa configuração da demanda, o qual foi dado à criança e aos
seus responsáveis. Optou-se por manter acompanhamento
com profissional em psicopedagogia, visto que, até então,
isso havia sido de valia para o rendimento escolar da criança,
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e era uma alternativa em curto prazo necessária, considerando o semestre
letivo em andamento.
M. K., menina de 11 anos, também chegou ao Serviço com queixa de
dificuldades de aprendizagem. Após entrevista com os pais, entrevista
lúdica com a criança, deu-se início aplicação de testes de linguagem e de
quociente intelectivo. Já em princípio, foi percebida grande dificuldade por
parte da criança. A conclusão de alguns subtestes e sua correção forneceram
escores compatíveis ao de deficiência intelectual, hipótese corroborada por
outros elementos fornecidos via entrevista, comportamento, contato com
escola. Os devidos encaminhamentos a orientações foram dados à família.
No caso de um cliente, adulto L. M, com 36 anos, este veio encaminhado
por psicoterapeuta para que fossem verificados possíveis componentes
psicopatológicos então vislumbrados com pouca clareza no processo
psicoterápico sua avaliação pautou-se em instrumentos de investigação
da personalidade, e apresentou elementos de sua personalidade e conduta
possivelmente incompatíveis com a abordagem psicoterápica sob a qual
ele era acompanhado.
A ilustração casuística que apresentamos tem o propósito de ilustrar,
primeiramente, a variedade de demandas e perfis que solicitam Avaliação
Psicológica em um Serviço de clínica-escola. Havia alguns casos disponíveis
para Avaliação, e os discentes voluntários puderam optar, dentre os casos,
aqueles que julgassem mais apropriados conduzir. Isso variou como dito,
de acordo com as disciplina em AP que cursavam, se voltada para AP na
infância ou na idade adulta e velhice.
Cada um desses casos, conduzido por alunos voluntários, em duplas,
trios, ou individualmente, foi supervisionado sessão a sessão, recebendo
orientações para a condução de processo, sobre a consulta de materiais
relacionados, discussão de material teórico levantado, e compreensão
geral para elaboração de devolutivas ao final dos atendimentos (laudos ou
pareceres). Esse acompanhamento feito passo a passo garante um fator
imprescindível na Avaliação Psicológica, que é o de levar o aluno a entender
como o instrumento sob uso poderá servir para a compreensão concreta
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da pessoa sob avaliação (NORONHA et al., 2004). Esse
instrumento, por evidência, não compreende apenas o teste
psicológico formal, mas também as técnicas de entrevista
e de observação lúdica, por exemplo, componentes que
usualmente acompanham um processo de AP.
Essas mesmas supervisões supunham, também,
confrontar resultados dos testes com as demais técnicas
investigativas, sendo essa outra importante habilidade para
quem conduza uma Avaliação Psicológica. Esse confronto
permite a compreensão da história de vida do avaliando
(NORONHA et al., 2004), bem como da demanda trazida
para o setting.
As sessões de orientação permitiram, também,
o aprofundamento teórico subjacente à Avaliação.
Esse incluía não somente os conteúdos integrantes da
Avaliação Psicológica, como entrevista, observação,
testes, elaboração de documentos. Incluía também as
temáticas que fizessem parte da demanda avaliada:
psicopatologia infantil, transtornos de aprendizagem,
transtornos de personalidade e demais psicopatologias,
Psicologia do Desenvolvimento.
As temáticas sob estudo compreenderam diretamente,
o caso atendido pelo(s) aluno(s) voluntário(s). Assim, o
aprofundamento teórico foi específico do aluno quanto ao
seu caso em atendimento. Isso porque as supervisões,
em sua maioria, foram realizadas em separado; não havia
reunião única com todos os alunos voluntários, debatendo
os casos conjuntamente.
Essa dinâmica de teor individual das supervisões
deu-se por motivos diversos. Como primeiro’ deles: os
atendimentos voluntários compreenderam três semestres,
havendo então voluntários em momentos bem diferentes
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da Avaliação (entrevistas iniciais; aplicação de instrumentos; fase de
devolutiva), casos concluídos enquanto outros estavam sendo iniciados,
e, dos nove alunos, somente um permaneceu por mais de um semestre,
acompanhando novos casos na sequência. Assim, a rotatividade de casos
e de alunos impedia uma reunião em horário e dia padrões. Além disso, um
horário e dia pré-estabelecidos encontrava dificuldades, pois os alunos,
de modo geral, eram de períodos diferentes do curso, e o consenso de
horários era difícil. Para viabilizar os atendimentos, de alguma forma, foi
mantida a dinâmica de supervisões com cada aluno ou grupo de alunos,
conforme os horários convenientes ao monitor e discentes.
Torna-se evidente que sessões conjuntas de supervisão para todos os
alunos voluntários seriam mais profícuas, em termos teóricos e práticos,
pois acrescentaria discussões sobre Avaliação Psicológica, temas dos
casos sob avaliação, e também traria, ao longo da semana, exemplos da
experiência prática vivenciada pelos colegas. Se essa forma de supervisão
tivesse sido possível, poderíamos considera-la como outro indício do
alcance articulatório entre teoria e prática da AP.
Verifica-se, então, que os atendimentos e as supervisões direcionadas
alcançaram, para os alunos que atendiam os casos clínicos, a articulação
entre o campo teórico e o universo prático da Avaliação. Essa articulação,
cerne do projeto e de nossa discussão, foi apontada em estudo de
Paula, Pereira e Nascimento (2007) com concluintes em Psicologia,
como um dos aspectos negativos da formação acadêmica em Avaliação
Psicológica – algo que não acontece, ou que enfrenta dificuldades para
tal. E para Noronha e colaboradores (2004), a aprendizagem só ocorre
mediante o embasamento teórico somado à sua prática. Ou seja, o que
amenizaria o aspecto negativo da não articulação teoria e prática em AP,
e o que proporcionaria aprendizagem em suficiência no campo, seria,
necessariamente, proporcionar essa articulação aos alunos, de forma
diretiva; e no caso desse projeto, via atendimentos clínicos, conforme nos
pareceu apropriado.
É importante salientar, entretanto, que apesar da proposição de
atendimentos clínicos terem acompanhado três semestres, englobando
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duas turmas diferentes do curso de Psicologia, cada uma
com cerca de quarenta alunos, o contingente voluntário é
bastante ínfimo, comparado ao contingente que cursava
as disciplinas. Somente nove alunos dispuseram-se aos
atendimentos voluntários. Esse dado aparece semelhante
ao de Paula, Pereira e Nascimento (2007), o qual atesta
que em faculdades de Psicologia que oferecerem
disciplinas optativas na área de AP, essas disciplinas
recebem um percentual baixo de discentes. E, segundo
esses autores, isso pode ser reflexo do desinteresse dos
alunos pela AP, e/ou dificuldades em a própria instituição
conseguir fomentar o interesse.
Apostamos no atendimento clínico, na prática, como
via de fomentar o interesse pela área, também. Entretanto,
o percentual de alunos interessados ainda assim foi baixo,
e apesar de ter sido tarefa representativa para os que
se voluntariaram, nove casos clínicos de Avaliação são
pouco representativos para a realidade de uma clínicaescola, com amplo contingente de espera.
A operacionalização da nossa proposta, então, consegue
verificar o alcance do objetivo pretendido. Os alunos
demonstraram articulação teórica e prática eficazmente,
ao longo dos atendimentos, e também quando da redação
dos laudos e pareceres psicológicos. Esse delineamento de
projeto de monitoria configura-se, então, como proposta
inovadora, um investimento em docência e também em
pesquisa, pois se configura como capaz de promover
melhoria da qualidade do ensino (NORONHA, 2006),
guiando-se principalmente por estratégias recomendadas
em literatura.
A vivência prática pode contribuir para a melhoria
da qualidade do ensino (NORONHA et al., 2004), e,
por extensão, à qualidade da formação do psicólogo,
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e da atuação profissional adiante, anulando as atuações profissionais
impróprias que sejam decorrentes de uma formação inconsistente
(NORONHA; COLS, 2004). Esse projeto, ao alcançar a articulação prática
e teórica por parte dos alunos, consegue abraçar também esses objetivos,
em longo prazo. De igual forma, a metodologia baseada em problemas se
revelou de um importante e atual método de estudo e de valorização do
potencial acadêmico do estudante. E assim garantiu ações baseadas em
um cenário realista, ao mesmo tempo, que estimulava a busca de soluções
e a integração de conhecimentos e discussão com os demais envolvidos.
Desse modo, além de conseguirmos alcançar o proposto por alguns
estudiosos da área, como o aprofundamento teórico, ensino da qualidade
técnica em detrimento da testagem, e outros (ALVES, 2009; ALCHIERI;
BANDEIRA, 2002; HUTZ; BANDEIRA, 2003; NORONHA et al., 2002 apud
HAZBOUN, 2012), avançamos no ensino da Avaliação Psicológica, na busca
por sua qualidade acadêmica e, consequentemente, de prática profissional.
É possível que com propostas como essa, tenhamos menos discentes
atestando que a capacitação da academia não é suficiente para a realização
da AP, conforme observa-se no estudo de Paula, Pereira e Nascimento
(2007). E, assim, como consequência direta, possamos formar profissionais
mais preparados, oriundos de uma formação de qualidade e com atestada
suficiência para esse fim, a Avaliação Psicológica.

Conclusão
O processo de ensino e aprendizagem respalda-se pela atualização
do conteúdo e dos avanços científicos e metodológicos, como também
na inovação de práticas que possam contribuir para sua qualidade. Em
ensino acadêmico, deve-se prezar pela qualidade atentando para a atuação
profissional futura. Neste artigo, vimos a operacionalização de um projeto de
monitoria que buscou a articulação entre ensino teórico e aplicação prática
em Avaliação Psicológica, área da Psicologia na qual tem sido apontadas
lacunas em sua formação e atuação prática. Foi visto que é possível
alcançar essa articulação, que os benefícios se estendem aos discentes
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contribuintes, o ensino e formação correntes, e também
à comunidade, população clínica atendida ao longo do
projeto. O delineamento desse projeto atesta que há formas
complementares de atuar no ensino e aprendizagem da
AP, contribuindo na qualidade do ensino e da atuação
profissional ulterior.
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Monitoria em morfologia
e fisiologia humana: uma
intervenção no ensino superior
baseada na atenção à saúde
SANTANA, F. T. F.1; de LIMA FILHO, B. F.2; VALE, B. E. C3; MACENA, R. P. S.4;
AZEVÊDO, A. J. M.5; ALOISE, D. A.6; NOBRE, T. T. X.7; de MELO, J. T. A.8

Resumo
Este projeto de monitoria faz parte de uma ação acadêmica associada
e visa à melhoria do processo de ensino-aprendizagem dos cursos de
Fisioterapia, Nutrição e Enfermagem da Faculdade de Ciências da Saúde
do Trairi (FACISA) através da utilização de metodologias de ensino criativas,
participativas e inovadoras. No ensino, os monitores de Morfologia e
Fisiologia Humana apresentaram casos clínicos, auxiliaram a criação do Atlas
Ilustrativo de Anatomia Humana e de jogos lúdicos de histo-fisiologia; na
extensão, participaram da realização do I Curso de Férias de Morfologia e de
exposições sobre o corpo humano; e na pesquisa, avaliaram o aproveitamento
dos discentes nas disciplinas de Morfologia e Fisiologia Humana, bem como
o rendimento do referido projeto de monitoria. Dessa forma, buscou-se
estimular o desenvolvimento das competências e habilidades dos discentes
de graduação da FACISA, bem como o desenvolvimento social e o espírito
crítico necessários para a iniciação à docência.
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Introdução
O exercício da monitoria no âmbito acadêmico é uma oportunidade
para o estudante de graduação desenvolver as habilidades inerentes à
docência, aprofundar conhecimentos na área específica e contribuir para o
processo de ensino-aprendizagem dos alunos monitorados (ASSIS, 2006).
De acordo com Ramos et al. (2012), a presença de um aluno-monitor é de
suma importância para a consolidação dos conhecimentos e melhoria do
processo de ensino-aprendizagem.
A grande área da Morfologia e Fisiologia Humana constitui uma ciência
que estuda o desenvolvimento do homem, fornecendo conhecimentos
acerca da localização e função dos órgãos que compõem o corpo humano
(CHEVREL, 2003). Ela aborda de forma integrada a Anatomia, Histologia
e Fisiologia Humana dos sistemas tegumentar, locomotor, respiratório,
circulatório, digestório, nervoso, genital, urinário e endócrino. Na Faculdade
de Ciências da Saúde do Trairi – FACISA/UFRN, os referidos conteúdos
são divididos em 2 disciplinas para os cursos de Enfermagem, Fisioterapia
e Nutrição, sendo de fundamental importância para os profissionais da
área da saúde, uma vez que servem como base para a consolidação dos
conhecimentos a serem adquiridos nas disciplinas subsequentes, como
Patologia, Clínica, Obstetrícia, Cinesioterapia, entre outras. Contudo, as
disciplinas da área da Morfologia e Fisiologia Humana necessitam de uma
grande dedicação e esforço por parte dos discentes devido ao grande
volume de conteúdos e à vasta nomenclatura anatômica, histológica e
fisiológica, o que pode levar ao desânimo.
Dessa forma, o objetivo deste artigo é relatar os resultados de 2 anos
de monitoria em Morfologia e Fisiologia Humana na FACISA/UFRN, a qual
está inserida em um projeto de ação associada cujo objetivo é contribuir
para a melhoria da qualidade do ensino da grande área da Morfologia e
Fisiologia Humana através da utilização de metodologias de ensino criativas,
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participativas e inovadoras a fim de permitir uma maior
interação entre a Universidade e a Escola Pública.

Metodologia
Este projeto foi realizado com a participação efetiva
dos monitores de Morfologia e Fisiologia Humana bem
como dos discentes do 1° e 2° períodos dos cursos de
Enfermagem, Nutrição e Fisioterapia da FACISA. Uma
vez que o referido projeto de monitoria esteve inserido
dentro de uma ação acadêmica associada, as inúmeras
atividades desenvolvidas visaram consolidar e ampliar o
ensino-aprendizagem de Morfologia e Fisiologia Humana
através da utilização de distintas ferramentas do ensino,
da pesquisa e da extensão.
Com o intuito de contribuir para a melhoria do ensino
de graduação e promover o interesse dos discentes pela
carreira docente, os monitores auxiliaram os docentes no
acompanhamento dos discentes durante as aulas teóricas
e, principalmente, nas aulas práticas de Anatomia,
Histologia e Fisiologia Humana, correlacionando a
Morfologia e Fisiologia Humana com os diferentes
campos de atuação dos cursos de Enfermagem, Nutrição
e Fisioterapia.
Adicionalmente, durante os dois anos de monitoria
em Morfologia e Fisiologia Humana, foram desenvolvidas
diferentes estratégias inovadoras de ensino focadas
na atenção à saúde: i) no ensino: discussão de casos
clínicos, apresentação de seminários, elaboração do
Atlas Ilustrativo de Anatomia Humana e criação de Jogos
Lúdicos de Histo-Fisiologia; ii) na extensão: execução
de cursos de férias de Morfologia e exposições sobre
o corpo humano iii) na pesquisa: análise do rendimento
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dos estudantes de graduação da FACISA nas disciplinas de Morfologia e
Fisiologia Humana bem como análise do rendimento do referido projeto de
monitoria. Abaixo, segue a descrição das atividades desenvolvidas.

Discussão de casos clínicos e
apresentação de seminários
Durante os dois anos de execução do Projeto de Monitoria em Morfologia
e Fisiologia Humana, foram realizadas discussões quinzenais de casos
clínicos de forma a permitir discussões focadas na atenção à saúde. Diversas
temáticas relacionadas às áreas da Nutrição, Enfermagem e Fisioterapia
foram previamente selecionadas e um monitor foi convidado a apresentar
o tema proposto na presença dos demais monitores e docentes a fim de
estimular o desenvolvimento das competências e habilidades dos monitores e,
consequentemente, promover o interesse pela carreira docente.
Por sua vez, os discentes do 1° e 2° períodos apresentaram seminários
no final das disciplinas de Morfologia e Fisiologia Humana com o objetivo
de consolidar os conhecimentos adquiridos ao longo das disciplinas
e, principalmente, contribuir para o processo de formação pautada na
atenção à saúde. Durante a apresentação dos seminários foram abordados
a epidemiologia da doença, as causas e consequências, os possíveis
fatores de risco, a sintomatologia, o diagnóstico e as estratégias de ação
do enfermeiro, nutricionista ou fisioterapeuta durante o tratamento das
diferentes doenças. Para a maioria dos temas, buscou-se evidenciar os
mecanismos moleculares envolvidos na origem da doença. Nessa etapa
de elaboração dos seminários, a atuação dos monitores foi imprescindível,
uma vez que os mesmos auxiliaram os discentes a iniciarem a busca
em bancos de dados científicos bem como a utilizarem as normas da
Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. Ainda, os monitores
também participaram da avaliação dos seminários junto com os docentes,
como forma de contribuir para a melhoria do ensino de graduação e de
estimular o interesse dos monitores pela carreira docente.
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Elaboração do Atlas Ilustrativo
de Anatomia Humana
O Atlas Ilustrativo de Anatomia Humana foi desenvolvido
com a participação dos monitores das disciplinas de
Morfologia e Fisiologia Humana, sob orientação dos
docentes envolvidos no projeto. Os monitores dos cursos
de Fisioterapia, Nutrição e Enfermagem fotografaram todas
as peças anatômicas naturais e sintéticas presentes no
Laboratório de Morfologia e Fisiologia Humana e mapearam
todas as estruturas anatômicas presentes em cada órgão. Em
seguida, o Atlas foi formatado, uma vez que o mesmo será
submetido para publicação no formato de livro, ratificando a
importância da criação de novos materiais didáticos pelos
próprios discentes e docentes da UFRN.
Além da utilização do Atlas durante as aulas teóricas
e práticas de Anatomia, os mesmos tem sido utilizados
também para a análise de diferentes casos clínicos. Neste
contexto, com o auxílio dos monitores, os grupos de
discentes devem identificar quais estruturas anatômicas
estão danificadas e quais as consequências para a
homeostase do corpo, correlacionando com as possíveis
formas de tratamento baseadas na atenção a saúde. Os
discentes foram estimulados a propor estratégias de ação de
acordo com as condições sociais e econômicas da região
na qual estão inseridos, a região do Trairi, no Rio Grande do
Norte, estimulando-os a exercer sua profissão independente
da realidade socioeconômica na qual estão inseridos.

Criação de jogos lúdicos de histo-fisiologia
Esta ação também foi desenvolvida com os discentes
dos três cursos de graduação da FACISA juntamente
com os monitores. Os jogos lúdicos foram criados com
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o objetivo de consolidar os conteúdos de Histologia e Fisiologia, além
de incentivar o desenvolvimento de materiais didáticos pelos discentes e
docentes da FACISA. Os discentes foram estimulados a criar perguntas
abordando os aspectos morfofisiológicos de um determinado sistema
orgânico com base nas aulas teórico-práticas ministradas pelos docentes.
Nessa etapa, os monitores auxiliaram os discentes desde a elaboração
da estrutura dos jogos bem como das perguntas a serem desenvolvidas
durante os jogos.

I Curso de Férias de Morfologia da FACISA
Durante o I Curso de Férias de Morfologia: “Um Mergulho no Corpo
Humano: das Moléculas aos Sistemas Orgânicos” foram realizadas
diferentes intervenções e uma série de atividades de discussão e
treinamento através da utilização de metodologias criativas, participativas
e inovadoras a fim de permitir uma maior interação entre a Universidade
e a Escola Pública. O curso foi realizado na FACISA, Campus da UFRN
no município de Santa Cruz/RN, como resultado da expansão dos cursos
de férias para o interior do RN, os quais vem acontecendo há nove anos
no Departamento de Biologia Celular e Genética (DBG) da UFRN, sob
coordenação da profa. Dra. Lucymara Fassarella Agnez Lima. A referida
docente participa da Rede Interação Ciência e Educação, a qual é formada
por cerca de trinta grupos de pesquisa brasileiros, sob coordenação geral
do Dr. João Batista Calixto (UFSC). Esta rede foi inicialmente financiada pela
Fundação Vitae e posteriormente mantida com recursos da FINEP e CAPES.
O I Curso de Férias de Morfologia foi financiado pela CAPES (Edital Novos
Talentos 033/2010).
O curso foi organizado com o auxílio dos monitores e demais
discentes de graduação da FACISA, sob orientação dos docentes da UFRN
responsáveis pelo projeto. Foram abordados temas acerca da Morfologia e
Fisiologia Humana e sua importância para a área da saúde. A metodologia
de trabalho se baseou no exercício do método científico. Os estudantes
foram estimulados a formularem problemas e hipóteses, as quais foram
respondidas através da experimentação, observação, coleta de dados e
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leitura crítica de informações disponíveis em diferentes
fontes, como livros de ensino médio e superior, artigos
científicos e internet.

Exposições sobre o
funcionamento do corpo humano
Esta ação envolveu os discentes do 1° período do
curso de nutrição e os monitores. Assim como o curso
de férias, o objetivo desta ação foi promover uma maior
interação da Universidade com a comunidade santacruzense. Nesse contexto, foi realizada a exposição:
Meggie: Conhecendo o Sistema Digestório, na qual os
discentes do 1° período do curso de Nutrição elaboraram
um boneco de 30 metros abordando todos os órgãos
do sistemas digestório, correlacionando com uma
alimentação saudável. Para tanto, foram formados 5
grupos e cada um ficou responsável por elaborar os
órgãos de cada porção do sistema digestório. A confecção
do boneco ocorreu durante todo o semestre de 2011.1 e
o mesmo foi montado na praça principal do município de
Santa Cruz. A apresentação ocorreu durante a realização
do II MADALENA: Mostra de Ciências, Pesquisa, Arte,
Cultura e Cidadania da Região do Trairi, no período de 13
a 17 de junho de 2011.

Avaliação do rendimento dos discentes de
graduação da FACISA e do Projeto de
Monitoria em Morfologia e Fisiologia Humana
Os monitores de Morfologia e Fisiologia Humana
elaboraram um questionário (Anexo 1) com o intuito de
analisar o desempenho do referido projeto de monitoria
bem como sua influência no rendimento acadêmico
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dos discentes. Participaram da pesquisa 77discentes dos três cursos de
graduação da FACISA. A pesquisa foi realizada entre os meses de outubro
a dezembro de 2012 e os dados obtidos foram analisados utilizando o
programa Excel.

Resultados e discussão
Nos dois anos de execução do projeto de monitoria foram realizadas
inúmeras discussões de casos clínicos relacionados aos conteúdos de
Morfologia e Fisiologia Humana. O principal objetivo das discussões foi
correlacionar os aspectos morfofisiológicos dos diferentes sistemas
orgânicos com a ocorrência de distintas alterações no funcionamento dos
órgãos que compõem cada sistema. Adicionalmente, um dos objetivos
da apresentação dos casos clínicos foi incentivar a busca por diferentes
tecnologias e métodos práticos para melhor atender os pacientes. Os
monitores foram estimulados a buscar artigos científicos para a elaboração
das apresentações, bem como a propor estratégias de ação focadas na
atenção à saúde. A Tabela 1 evidencia alguns dos casos clínicos abordados
durante as reuniões quinzenais com os monitores.
Tabela 1 - Principais temas dos casos clínicos abordados no período
de 2011.1 a 2012.2

Casos Clínicos
Arritmia Cardíaca
Acidente Vascular Encefálico
Ataxia Telangectasia
Síndrome de Cockayne
Xeroderma Pigmentosum
Síndrome de Berardinelli
Incontinência Urinária
Insuficiência Respiratória
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Adicionalmente, como estratégia para consolidar e
integrar os conhecimentos morfofisiológicos adquiridos
nas disciplinas de Morfologia e Fisiologia Humana e,
consequentemente, favorecer uma formação acadêmica
mais crítica, os discentes apresentaram seminários ao
final de cada disciplina, os quais foram estimulados a
propor diferentes estratégias de ação de acordo com a
sua área específica, sempre focando na atenção a saúde.
A Tabela 2 evidencia os diferentes temas abordados
nos seminários. É importante ressaltar a atuação dos
monitores desde a pesquisa bibliográfica até o momento
da avaliação dos seminários, permitindo-os contribuir
para a melhoria da qualidade do ensino de graduação
através do estímulo à iniciação à docência. A Figura 1
apresenta alguns dos seminários apresentados durante as
disciplinas de Morfologia e Fisiologia Humana.
Uma vez que a monitoria constitui uma estratégia para
habilitar o discente no exercício da docência, é importante
promover o desenvolvimento de metodologias que
abordemos conteúdos das disciplinas de uma forma mais
dinâmica e que estimule a atualização dos discentes e,
principalmente, do monitor (GULLICH; RAMOS; SPARVOLI,
2011). Dessa forma, através da apresentação de casos
clínicos e seminários sob supervisão dos monitores e
docentes, os discentes iniciaram seu primeiro contato
com bancos de dados científicos, além de aprenderem
a utilizar as normas da Associação Brasileira de Normas
Técnicas – ABNT.
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Tabela 2 - Principais temas dos seminários apresentados no período
de 2011.1 a 2012.2

Seminários

Disciplinas

Fraturas e Luxações dos Membros
Superiores e Inferiores

Morfologia e Fisiologia do Aparelho
Locomotor e Morfologia e Fisiologia
Humana I

Artrite Reumatoide, Osteoartrite,
Bursite e Costocondrite

Morfologia e Fisiologia do Aparelho
Locomotor e Morfologia e Fisiologia
Humana I

Fibromialgia e Miastenia Grave

Morfologia e Fisiologia do Aparelho
Locomotor

Plasticidade Neural e Aprendizagem

Morfologia e Fisiologia Humana II e IV

Endometriose e Ovários Policísticos

Morfologia e Fisiologia Humana II e
IV e Morfologia e Fisiologia Humana
Geral

Ovulação Dolorosa e Síndrome
da Feminização Testicular

Morfologia e Fisiologia Humana II e IV

Hipertensão Arterial

Morfologia e Fisiologia Humana II e
IV e Morfologia e Fisiologia Humana
Geral

Síndrome de Cockayne

Morfologia e Fisiologia Humana I e III

XerodermaPigmentosum

Morfologia e Fisiologia Humana I e III

Síndrome de Berardinelli

Morfologia e Fisiologia Humana II e IV

Incontinência Urinária

Morfologia e Fisiologia Humana II, IV e
Morfologia e Fisiologia Humana Geral

Fisiologia do Estresse

Morfologia e Fisiologia Humana II, IV e
Morfologia e Fisiologia Humana Geral
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Figura 1- Apresentação de seminários pelos discentes da FACISA

Durante a execução do projeto de monitoria foram desenvolvidos diferentes
materiais didáticos pelos docentes e discentes da FACISA, com o intuito de
aprimorar o ensino-aprendizagem da Morfologia e Fisiologia Humana. Dentre
eles, destaca-se a criação do Atlas Ilustrativo de Anatomia Humana, o qual tem
contribuído para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem dos cursos
de Fisioterapia, Nutrição e Enfermagem do campus da UFRN de Santa Cruz/RN,
uma vez que estimulou o desenvolvimento das competências e habilidades dos
estudantes de graduação da FACISA. O Atlas Ilustrativo de Anatomia Humana
tornou-se tornou mais uma ferramenta de ensino, diminuindo as chances de
evasão, reprovação e falta de motivação nas disciplinas de Morfologia e Fisiologia
Humana,além de estimular o processo de ensino-aprendizagem e a iniciação à
docência, uma vez que os alunos se sentiram mais entusiasmados ao utilizar uma
ferramenta de estudo produzida pelos monitores das disciplinas de Morfologia e
Fisiologia Humana (Figuras 2 e 3). Adicionalmente, a participação na elaboração
do Atlas ampliou a atuação dos monitores no processo educacional mediado
pelos docentes, intensificando a relação monitor-docente.
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Figura 2 - Mapeamento do sistema digestório – peça sintética

Figura 3 - Mapeamento do sistema respiratório – peça natural
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Em relação ao desenvolvimento das atividades
extensionistas vinculadas ao projeto de ações associadas,
uma vez que a Escola Estadual Prof. João Ferreira de
Souza, no município de Santa Cruz/RN, obteve a pior
nota no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) (Fonte:
Tribuna do Norte), foram promovidas estratégias de
ação criativas, participativas e inovadoras que visaram à
melhoria da qualidade do ensino dos estudantes do ensino
médio da Rede Pública, bem como odesenvolvimento de
suas competências e habilidades. Nesse contexto, com
a participação dos monitores e discentes que cursaram
os componentes curriculares de Morfologia e Fisiologia
Humana, foi realizado o I Curso de Férias de Morfologia: Um
Mergulho no Corpo Humano: das Moléculas aos Sistemas
Orgânicos, no período de 30/07/2012 a 03/08/2012, cujo
objetivo foi integrar os discentes e docentes da FACISA
com os estudantes do ensino médio da Rede Pública
do município de Santa Cruz/RN, visando à melhoria da
qualidade do ensino básico e superior.
Durante o I Curso de Férias de Morfologia, os estudantes
do ensino médio conheceram o funcionamento do corpo
humano, estudaram os diversos tipos de parasitoses e
realizaram vários experimentos sobre a importância das
moléculas biológicas para o funcionamento do corpo
humano (Figura 4). Foram realizadas diversas palestras,
dinâmicas e aulas práticas e foram utilizados vídeos
científicos sobre o processo de Contração Muscular e
Reprodução Humana, além dos vídeos criados durante
as disciplinas de Morfologia e Fisiologia Humana pelos
estudantes de graduação da FACISA. Como produção de
material didático adicional, os monitores do curso criaram
uma peça teatral abordando o Diabetes MellitusTipo I, cujo
objetivo foi evidenciar a importância do metabolismo para
o funcionamento do corpo humano. A peça foi intitulada
O Sumiço da Insulina e será transformada em livro para
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utilização durante as aulas de Morfologia e Fisiologia Humana (Figura 4). Dessa
forma, o I Curso de Férias de Morfologia proporcionou oportunidades que
levaram ao desenvolvimento das potencialidades intelectuais dos estudantes
do ensino médio através do incentivo da busca pelo saber universitário e
desenvolveu nos monitores e discentes da FACISA os conhecimentos e
habilidades relativos à prática extensionista. A Tabela 3 apresenta alguns
depoimentos dos estudantes de ensino médio que participaram do I Curso de
Férias de Morfologia, bem como dos discentes da FACISA e dos monitores
de Morfologia e Fisiologia Humana que atuaram como monitores do curso.
Figura 4 - Atividades desenvolvidas durante o I Curso de Férias de Morfologia

Com relação à produção de material didático pelos discentes e docentes
da FACISA, os discentes do 1° e 2° períodos dos cursos de Enfermagem,
Fisioterapia e Nutrição desenvolveram jogos lúdicos sobre os conteúdos
de histologia e fisiologia humana como estratégia para favorecer a
construção do conhecimento e aprimorar o ensino de graduação. Durante
o desenvolvimento de tais atividades de caráter pedagógico, os alunos
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foram auxiliados pelos monitores, os quais contribuíram
na consolidação dos conteúdos de histologia e fisiologia
humana através do desenvolvimento das habilidades
dos discentes. A elaboração dos jogos lúdicos ampliou
a participação dos discentes de graduação da FACISA e
dos monitores nas atividades de ensino desenvolvidas no
referido projeto, o que resultou na criação de ferramentas
de ensino criativas e participativas. Ao longo da execução
do referido projeto, foram desenvolvidos 6 jogos, dentre os
quais se destacam o Jogo do Ciclo Reprodutivo Feminino e
os Jogos Sobre o Sistema Digestório. A Figura 5 evidencia
o Jogo do Ciclo Reprodutivo Feminino utilizado nas aulas
de Sistema Genital e Reprodução Humana. De acordo
com Miranda (2001), os jogos didáticos podem auxiliar
no desenvolvimento das atividades cognitivas necessárias
para a construção do conhecimento, no estreitamento dos
laços de amizade, bem como estimular a curiosidade e a
criatividade dos discentes. Por sua vez, Brito et al. (2005)
afirmam que os jogos didáticos são uma ferramenta de
ensino capaz de suscitar questionamentos, de promover
reflexões, interpretações e troca de ideias, favorecendo a
consolidação dos conteúdos.
Ainda com o objetivo de promover uma maior interação
entre a Universidade e a comunidade santa-cruzense,
os discentes do 1° período do Curso de Nutrição da
FACISA criaram um boneco de 30 metros para abordar
o funcionamento do sistema digestório, correlacionado
com o papel do nutricionista na atenção à saúde. O
boneco foi exposto na praça Vila de Todos, no município
de Santa Cruz/RN, e foi visitado pela comunidade santacruzense durante a realização do II MADALENA: Mostra
de Ciências, Pesquisa, Arte,Cultura e Cidadania da Região
do Trairi, no período de 13 a 17 de junho de 2011. Os
monitores auxiliaram os discentes durante a criação do
boneco, promovendo a articulação teórica-prática da
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morfofisiologia do sistema digestório e estimulando o desenvolvimento das
habilidades dos discentes (Figura 6).
Tabela 3 - Depoimentos dos estudantes do ensino médio e dos discentes da
FACISA sobre a participação no I Curso de Férias de Morfologia

Depoimentos dos estudantes do Ensino Médio
"Quando iniciei o curso de Morfologia, que teve duração de 7 dias, achei
que era mais um curso de pouca duração, achava que iria aprender só
o básico, então me enganei".
"Houve a presença de alunos (monitores) de cursos da FACISA de:
Fisioterapia, Nutrição, Enfermagem. Todos, com uma vasta experiência
como alunos, deram o melhor de si para passar um pouco de seus
conhecimentos. Com humildade e tolerância pude ver a face da doçura
de muitas pessoas. Pude, em outras palavras, me socializar".
"Achei desde o inicio fantástico poder ter a chance de conhecer peças
naturais que ali estavam, aprender muito sobre os ossos, como se
classificam: longo, curto".
"Acho importante a continuação do Curso de Morfologia pelo fato de
aprendermos de forma fácil e com muita dinâmica, além de sair de sala
de aula onde muitos não tem a oportunidade de ter aulas práticas".
"A experiência adquirida no curso irá comigo para o resto da minha vida,
não esquecerei jamais de nomes de músculos, ossos, alguns órgãos
internos, funções básicas do corpo humano, a fisiologia entre outras
coisas mais".
"Foi uma das melhores experiências da minha vida, além da diversão,
estudos e das amizades, eu aprendi a como cuidar de mim mesmo".
"Me ajudou bastante em assuntos que eu tinha dificuldade de
compreender, mas com o ensino dos monitores do curso fiquei com
um amplo conhecimento sobre os assuntos".
"Com o conhecimento e convivência em um curso como esse, percebi
que nos Cursos de Férias se tem um bom proveito e só depende do aluno".
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Depoimentos dos discentes da FACISA
"O curso me induziu a estudar mais, buscar mais, entender mais e ir
além dos limites de sala de aula e passar para o ambiente real em que
a vida se recria".
"Este curso foi de suma importância para todos os seus participantes,
tanto os alunos que através de diversas atividades diferentes adquiriram
conhecimentos desde as células até os sistemas humanos, como
também para nós monitores, que tivemos a oportunidade de repassar
para outras pessoas o que já aprendemos em nossa graduação."
"Participar do curso de férias foi uma experiência inexplicável. No
ambiente houve uma grande troca de experiência entre os monitores
dos três cursos oferecidos pela FACISA-UFRN (Nutrição, Enfermagem e
Fisioterapia), entre os alunos participantes e entre a docente."
"O Curso de Férias de Morfologia proporcionou um conhecimento extra
para nossa vida acadêmica e também para o nosso dia a dia, pois o
mesmo nos trouxe de perto a realidade dos estudantes de Santa Cruz,
em que a maioria não sabia o que se passava dentro do nosso corpo
humano e o seu mecanismo."
"Foi uma experiência enriquecedora não apenas para os monitores
mais para todos que estavam envolvidos com o projeto, podemos
aprender mais, criar experiências e realizar práticas interativas e extrema
importância no âmbito da morfologia."
"Foram inúmeras atividades como reprodução com ouriços do mar,
extração de DNA, com cebola, demonstração das peças anatômicas,
fazendo com que os alunos se interessassem pelo curso com essas
novas informações complementares para uma boa formação e
preparação para testes avaliativos assim como vestibular futuramente."
"Houve uma interação fantástica entre os cursos de Enfermagem,
Fisioterapia e Nutrição, que servirá também como profissionais na área
de mercado, originando uma equipe multidisciplinar."
"É muito importante para nós acadêmicos ter os primeiros contatos com
adolescentes que muitas vezes são muito humildes e nunca tiveram
essa chance de conhecer a estrutura da UFRN, promover a educação
na sociedade com eficiência."
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Figura 5 - Jogo do Ciclo Reprodutivo Feminino
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Figura 6 - Exposição sobre o sistema digestório

Outra questão importante foi o fortalecimento do ensino de graduação
através da realização de atividades de pesquisa durante a iniciação à
docência. Uma vez que o referido projeto de monitoria esteve inserido em
um projeto de ação associada, os monitores tiveram um dos primeiros
contatos com a pesquisa através da análise do desempenho do referido
projeto de monitoria pelos discentes, durante o semestre 2012.2. Para
tanto, foi aplicado um questionário de avaliação em todas as disciplinas de
Morfologia e Fisiologia Humana da FACISA. Os resultados mostraram que
no curso de Fisioterapia, dos 23 discentes que participaram da pesquisa,
22 (95,65%) alegaram frequentar a monitoria e apenas 1 (4,34%) alegou
não participar, uma vez que a monitoria ocorre no mesmo horário de sua
atividade remunerada. Já no curso de Enfermagem, dos 33 discentes que
participaram da pesquisa, 31 (93,93%) alegaram frequentar a monitoria
e apenas dois (6,06%) alegaram não participar, pois a monitoria não
corresponde a suas expectativas e ocorre no mesmo horário de seus
deveres extracurriculares. Por sua vez, no curso de Nutrição, dos 21
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discentes que participaram da pesquisa, 19 (90,47%) alegaram frequentar
a monitoria, e apenas dois (9,52%) alegaram não participar uma vez que
a monitoria ocorre no mesmo horário de sua atividade remunerada e no
mesmo horário de sua atividade extracurricular.
Em seguida, foi analisado os principais motivos que levam os discentes
a frequentar a monitoria. Observou-se que 68,18%, 35,48% e 21,05%
dos discentes dos cursos de Fisioterapia, Enfermagem e Nutrição,
respectivamente, procuraram a monitoria para sanar as dúvidas geradas
durante as aulas. Já a busca pelo aperfeiçoamento do conhecimento foi
evidenciadopor 31,81%, 64,51%, 52,63% dos discentes do três cursos,
respectivamente. Por sua vez, somente os discentes do curso de nutrição
afirmaram participar da monitoria a fim de sanar dúvidas geradas durante
a realização de exercícios extra aula, além de utilizarem a monitoria para
interagir com os colegas de sala e com os monitores (Gráfico 1).
Dessa forma, os dados evidenciaram que a procura pela monitoria ocorreu
principalmente para o esclarecimento das dúvidas que surgiram durante as
aulas mas que não foram totalmente sanadas devido ao grande volume
de conteúdo transmitido em sala de aula, o que demonstra a necessidade
de uma leitura prévia para uma melhor aprendizagem e consolidação dos
conteúdos. Adicionalmente, a atuação dos monitores auxiliou aesclarecer
as dúvidas que surgiram durante a aula, o que permitiu o consequente
aperfeiçoamento do conhecimento após leitura/discussão dos conteúdos
abordados em sala de aula, corroborando com os objetivos da existência de
um programa de monitoria como abordado pela RESOLUÇÃO Nº 013/2006
- CONSEPE, de 14 de março de 2006, capítulo II, art. 3°, a qual afirma que
o aluno-monitor deve contribuir para o processo de ensino-aprendizagem.
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Gráfico 1- Motivos que levaram à busca pela monitoria
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Adicionalmente, quando foram questionados sobre a influência da
monitoria no desenvolvimento acadêmico, observou-se que 90,90%,
90,32% e 100% dos discentes dos três cursos, respectivamente, acredita
que a monitoria é importante para o desenvolvimento das atividades
relativas à área da Morfologia e Fisiologia Humana (Gráfico 2), facilitando
o relacionamento entre o discente e o docente durante a realização das
atividades didáticas e, consequentemente, o ensino-aprendizagem.
Gráfico 2 - Influência da monitoria no desenvolvimento acadêmico
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Os dados também mostraram que 95,45%, 87,09% e 78,94%
dos discentes dos cursos de Fisioterapia, Enfermagem e Nutrição,
respectivamente, acreditam que se não houvesse o Projeto de Monitoria
em Morfologia e Fisiologia Humana, o rendimento acadêmico não seria
o mesmo. Aqueles que alegaram que o rendimento acadêmico seria o
mesmo sem a monitoria representaram apenas 4,54%, 12,90% e 21,05%,
respectivamente (Gráfico 3).
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Gráfico 3 - Influência da monitoria no rendimento acadêmico
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Outro questionamento importante foi a percepção dos discentes acerca
do seu rendimento acadêmico após a utilização da monitoria. Os dados
mostraram que 59,09%, 54,83% e 52,63% dos discentes dos cursos
de Fisioterapia, Enfermagem e Nutrição, respectivamente, relataram
possuir um rendimento acadêmico bom após frequentarem a monitoria.
Adicionalmente, 31,81%, 38,70% e 42,10% dos discentes dos três cursos,
respectivamente, afirmaram que obtiveram um rendimento acadêmico
ótimo com a utilização da monitoria. Por outro lado, somente 9,09%, 4,45%
e 3,22% dos discentes dos três cursos, respectivamente, relataram possuir
um rendimento acadêmico regular, uma vez que o mesmo se manteve o
mesmo após frequentarem a monitoria (Gráfico 4). Essa dados indicam
a atuação positiva dos monitores para a manutenção do rendimento
acadêmico dos discentes.
A importância da monitoria também foi observada em estudo realizado
por Lima, Silva e Oliveira (2009), os quais analisaram a influência da
monitoria no desempenho dos discentes na disciplina de anatomia animal e
verificaram que a relação monitor-aluno melhorou a relação docente-aluno,
culminando em um rendimento positivo no final da disciplina.

178

Monitoria em morfologia e fisiologia humana: uma intervenção
no ensino superior baseada na atenção à saúde

Gráfico 4 - Avaliação dos discentes acerca de seu desenvolvimento após a
utilização da monitoria
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O referido Projeto de Monitoria em Morfologia e Fisiologia Humana
também foi avaliado pelos discentes quanto à sua importância para a
melhoria da qualidade do ensino. Os dados mostraram que 59,09%,
77,41% e 84,21% dos discentes dos cursos de Fisioterapia, Enfermagem
e Nutrição, respectivamente, avaliaram o projeto como bom (Gráfico 5).
De acordo com Haag et al. (2008) a monitoria é um serviço de apoio
oferecido aos discentes para solucionar dificuldades em relação à matéria
trabalhada em sala de aula.
Por sua vez, Lima, Silva e Oliveira (2009) acreditam que a participação
nas atividades de monitoria influencia positivamente no desempenho dos
discentes da disciplina. De fato, o rendimento acadêmico dos discentes nas
disciplinas de Morfologia e Fisiologia Humana melhorou após a utilização
da monitoria (Gráficos 3 e 4).
Nos casos em que a monitoria foi avaliada como regular, os motivos
ressaltados pelos discentes do curso de Fisioterapia foram a metodologia
inadequada e o pouco conhecimento teórico dos monitores e, para os discentes
dos cursos de Enfermagem e Nutrição, a deficiência no relacionamento
aluno-monitor foi a principal causa da avaliação regular. Portanto, é de
suma importância a utilização de metodologias criativas, participativas e
inovadoras que visem a melhoria do processo de aprendizagem bem como
da relação aluno-monitor, aluno-professor e monitor-professor.
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Gráfico 5 - Avaliação do Projeto de Monitoria pelos discentes de graduação da FACISA
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Em relação aos horários de atuação na monitoria, os monitores das
três áreas da saúde estiveram disponíveis de segunda a sexta, durante
os três turnos, de forma a permitir o maior acesso possível dos discentes
nas monitorias. Os dados mostraram que 59,09%, 77,41% e 84,21% dos
discentes dos três cursos, respectivamente, avaliaram os horários da
monitoria como bom, enquanto 36,36%, 19,35% e 15,78% avaliaram como
ótimo. Por sua vez, menos de 5% dos discentes dos cursos de Fisioterapia
e Enfermagem afirmaram que os horários de monitoria são regulares
(Gráfico 6). Dessa forma, conclui-se que a atual disposição dos horários de
monitoria tem contribuído para que os discentes busquem a monitoria como
uma forma de aperfeiçoar os conhecimentos adquiridos em sala de aula.
Gráfico 6 - Avaliação dos horários da monitoria pelos discentes de Graduação da FACISA
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Por fim, foi verificada a preparação dos monitores durante a execução
das inúmeras atividades vinculadas ao projeto de monitoria, destacando-se
as monitorias em sala de aula. Observou-se que os discentes dos cursos
de Fisioterapia, Enfermagem e Nutrição avaliaram os monitores como
bem preparados (63,63%, 58,06% e 42,63%) e razoavelmente preparados
(36,36%, 41,93% e 47,36%) (Gráfico 7). A atuação dos monitores durante
o processo de consolidação dos conhecimentos foi marcante para os
discentes dos cursos de Fisioterapia e Enfermagem. Contudo, para os
discentes do curso de Nutrição, menos de 50% dos discentes acredita que
os monitores estão razoavelmente preparados, embora 100% concorde
que o projeto de monitoria influencie positivamente no desenvolvimento das
atividades desenvolvidas nas disciplinas de Morfologia e Fisiologia Humana
(Gráfico 2).
Gráfico 7 - Avaliação do desempenho dos monitores
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Conclusão
Com o intuito de contribuir para o processo de formação do estudante e
despertar no monitor o interesse pela carreira docente, foram desenvolvidas
atividades de discussão de casos clínicos, apresentação de seminários,
elaboração do Atlas Ilustrativo de Anatomia Humana e criação de jogos
lúdicos de histo-fisiologia. Como estratégia para integrar a Universidade
Federal do Rio Grande do Norte com as Escolas da Educação Básica,
foram realizados cursos de férias de morfologia e exposições sobre o
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corpo humano e, a fim de vincular o ensino às atividades de pesquisa, os
monitores avaliaram o rendimento dos estudantes de graduação da FACISA
nas disciplinas de Morfologia e Fisiologia Humana bem como o rendimento
do referido projeto de monitoria.
Dessa forma, conclui-se que o referido projeto contribuiu para uma
formação teórica articulada à prática profissional e social através da
promoção de distintas atividades com relevância institucional, científica
e social, conferindo aos monitores conhecimentos, habilidades e atitudes
que consolidarão suas competências a serem construídas no ensino, na
pesquisa e na extensão. Adicionalmente, o projeto promoveu um maior
contato entre os docentes, discentes e monitores através da execução
de atividades criativas, participativas e inovadoras que resultaram no
fortalecimento do ensino de graduação da FACISA.
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Atividade antibacteriana
de fitoterápicos sobre
bactérias orais planctônicas
e organizadas em biofilme
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Resumo
O conhecimento da Microbiologia Oral é essencial para aqueles com
interesse específico na Odontologia bem como para aqueles com um
interesse mais geral nas interações hospedeiro-microrganismos e na
ecologia microbiana. Nesse sentido, a disciplina de Microbiologia e
Imunologia Oral é ofertada no terceiro período da graduação do curso de
Odontologia, apresentando uma carga horária de 30h (aulas teóricas e
práticas). A disciplina visa descrever a complexa relação entre a microbiota
oral residente e o hospedeiro em quadros de saúde e doença, sendo
essencial no entendimento das disciplinas profissionalizantes do curso
de Odontologia. Logo, Projetos de Ensino (Monitoria) são fundamentais
para o processo de aprendizagem e ensino dos alunos além de estimular
à iniciação a docência. Além disso, a intenção da disciplina é intensificar e
ampliar os horizontes do monitor, atuando não somente junto ao alunado,
mas trabalhando para o desenvolvimento de projetos e pesquisas.
Palavras-chave: biofilme; microbiologia; fitoterapia.
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Introdução
Descobertas iniciais no campo da Microbiologia a respeito de
microorganismos patológicos são datadas entre o final do século XIX e início
do século XX. Inicialmente os estudiosos identificaram microorganismos
causadores de doenças sistêmicas. Dentre os destaques da época estavam
Louis Pasteur e Robert Koch (KHULLER, 2009). Em 1890, Willougby D.
Miller publicou o livro Microoganisms of the Human Health, no qual visava
estabelecer relações entre os microorganismos presentes na boca e
doenças que acometem o ambiente bucal, como a cárie, doença periodontal
e infecção pulpar (JORGE, 2012). Entre a metade das décadas de 1960 e
de 1970, foram realizados estudos e propostas teorias (específica e não
específica) sobre a natureza do biofilme dentário (KHULLER, 2009).
Dentre essas teorias, pode-se citar a da placa ecológica (mais aceita
atualmente), na qual é determinado que uma mudança ocorrida no meio
bucal promove um desequilíbrio e alteração na microbiota desse meio,
fazendo com que microorganismos mais resistentes sejam selecionados
(MARSH, 2005).
Ao reconhecer a importância do conhecimento acerca dos
microorganismos e sua interação com o ambiente oral, foi implementada
a disciplina de Microbiologia e Imunologia Oral (DOD0104) no terceiro
período da graduação de Odontologia da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte (UFRN). Tal disciplina visa descrever a complexa relação
entre a microbiota oral residente e o hospedeiro em quadros de saúde e
doença com vistas a um melhor entendimento da participação microbiana
nas infecções bucais, assim como seu controle, sendo essencial no
entendimento das disciplinas profissionalizantes do curso de Odontologia.
Dentre as doenças bucais, a cárie dentária é a mais prevalente, tendo
distribuição universal e sendo considerada, em muitos países, como o
principal problema de saúde pública no campo da Odontologia. A cárie
é uma doença de etiologia reconhecidamente bacteriana – causada
principalmente por Streptococcusmutans, Streptococcussobrinus e
Lactobacillus spp. (ALLAKER, 2009) - e biofilme dependente, resultado
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de uma perda mineral localizada que reflete a atividade
metabólica no interior do biofilme dentário, sendo este seu
principal fator etiológico (TORRES, 2000; FEJERSKOV;
KIDD, 2005).Como forma de prevenção dessa doença, é
indicado o controle mecânico do biofilme. Para isso, o uso
de agentes antimicrobianos representa um complemento
eficaz (ALLAKER, 2009). A fitoterapia dispõe de várias
opções de plantas com propriedades anti-inflamatórias,
anti-hemorrágicas, analgésicas e antimicrobianas que
apresentam aplicabilidade no ramo da odontologia (LIMA
JÚNIOR, 2006).
A partir desses conhecimentos, uma das propostas
da atividade de monitoria na disciplina de Microbiologia
Oral é realização do Projeto de Ensino “Atividade
antibacteriana de fitoterápicos sobre bactérias orais
planctônicas e organizadas em biofilme”. Tal projeto
juntamente com a disciplina, são de suma importância
visto que aliam a Microbiologia Oral a outras disciplinas,
áreas de conhecimento e departamentos tais como a
Cariologia, Fitorerapia e Farmácia e estimula o possível
desenvolvimento de uma solução natural alternativa
auxiliar na higiene bucal e economicamente viável para
prevenção e tratamento da cárie dentária e afecções orais
biofilme dependentes.
Além disso, a Constituição Federal Brasileira de 1988
determina, em seu Artigo 207, que as Universidades
obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino,
pesquisa e extensão. Essas atividades universitárias
realizadas de forma indissociáveis garantem a inserção da
Universidade Pública como sujeito ativo na transformação,
reestruturação e desenvolvimento econômico, social e
tecnológico de um povo. Essas três atividades compõem
um ciclo em que nenhuma pode se sobrepor, devendo
haver equilíbrio na valorização de cada uma delas.
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No ensino há demanda pela pesquisa, para que possa haver inovação
e atualização. Pesquisa que produzisse mudanças nas políticas, nas
estratégias e nos objetivos de produção em saúde bucal, respondendo a
uma necessidade social, ampliaria a resolutividade das ações de saúde.
O Projeto de Ensino supracitado incrementa o processo de ensinoaprendizagem dos alunos de graduação de Odontologia, pois, os mesmos,
verão na prática laboratorial conteúdos ministrados nas aulas teóricas.
Para isso o monitor dedica momentos predeterminados em atividades
de orientação aos alunos acerca dos seminários propostos no decorrer
da disciplina e elaboração de material didático; auxilia nas aulas práticas
e nos experimentos laboratoriais realizados a partir de projetos de
pesquisa elaborados pelos alunos dentro da disciplina de Microbiologia
Oral e relacionados aos conteúdos teóricos ministrados; o monitor
participa das etapas laboratoriais e microbiológicas juntamente com os
alunos da graduação do projeto “Atividade antibacteriana de fitoterápicos
sobre bactérias orais planctônicas e organizadas em biofilme”. Além da
graduação, os estudantes de pós-graduação ganharão com a criação do
eixo de pesquisa em Microbiologia Oral.
Diante dessa perspectiva, os objetivos gerais deste projeto e da
atividade de monitoria são: Contribuir para a melhoria da qualidade do
ensino teórico/prático da disciplina de Microbiologia e Imunologia Oral na
graduação em Odontologia na UFRN e intensificar nas aulas práticas o
aproveitamento por parte dos alunos através da formação de pequenos
grupos de estudo. Como objetivos específicos, pode-se enumerar:
promover a articulação dos diversos cursos e áreas de conhecimento
com a disciplina de Microbiologia e Imunologia Oral; motivar o monitor
e estudantes para a realização de experimentos laboratoriais os
demonstrando na prática o que foi lecionado e participação no Projeto
de Ensino: “Atividade antibacteriana de fitoterápicos sobre bactérias
orais planctônicas e organizadas em biofilme”; despertar no monitor o
interesse pela docência; ampliar e aprofundar o conhecimento do monitor
em Microbiologia e Imunologia Oral como forma de contribuir para
formar futuros profissionais do ensino; promover a melhoria do material
utilizado nas aulas práticas, assim como o conhecimento e habilidade
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manual do monitor; propor uma metodologia inovadora
e estímulo à pesquisa através do desenvolvimento de
um projeto de ensino que vislumbre o desenvolvimento
de uma solução natural alternativa e economicamente
viável para prevenção e tratamento de afecções orais
biofilme dependentes, com menores efeitos colaterais,
substituindo antimicrobianos usualmente utilizados, visto
que substâncias vegetais são amplamente disponíveis e
obtidas a partir de processos de baixo custo.

Materiais e métodos
Para alcançar os objetivos propostos, as seguintes
estratégias serão empregadas: auxílio de forma contínua
do estudante de graduação na disciplina de Microbiologia
e Imunologia Oral durante a realização de aulas práticas,
bem como, durante o desenvolvimento de outras atividades
(seminários, experimentos laboratoriais relacionados
à disciplina, etapa laboratorial do projeto “Atividade
antibacteriana de fitoterápicos sobre bactérias orais
planctônicas e organizadas em biofilme” que facilitem o
aprendizado); realizar a atualização do monitor sobre os
conteúdos da disciplina, adequação de didática, avaliação
das atividades desenvolvidas e atualização sobre os
temas ministrados. Para isso o monitor se reunirá com
o professor para discussões de conteúdos, metodologias
laboratoriais, apresentação de artigos.
Ainda será promovida a ampliação, o aprofundamento
do conhecimento e habilidades manuais do monitor
através do incentivo à preparação de meios de cultura,
reativação de linhagens bacterianas, inoculação de
amostras bacterianas e realização de experimentos
clássicos propostos por Bauer et al (1966); Stepanovic et
al (2000) dentre outros.
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Estimular a participação ativa do monitor e dos alunos da graduação
no projeto “Atividade antibacteriana de fitoterápicos sobre bactérias orais
planctônicas e organizadas em biofilme”, que trata-se de um estudo in vitro
realizado no Laboratório de Microbiologia da UFRN. O estudo visa determinar
a atividade antibacteriana, cinética bactericida e efeito antiaderente avaliar
in vitro do extratos da raiz de SolanumpaniculatumLinn (jurubeba) sobre
suspensão bacteriana de monocultura, microrganismos em cultura
mista na forma planctônica e biofilme multiespécie. Na determinação da
Concentração Inibitória Mínima (CIM) através do teste proposto por Bauer
e colaboradores, Cinética Bactericida (CB), avaliada pelo método de Peyret
e colaboradores; e Concentração Inibitória Mínima de Aderência (CIMA),
determinada por Gerbara, Zardetto e Mayer, serão utilizadas amostras de
Streptococcusmitis, S. mutans, S. sanguinis, S. oralis, S. salivarius e
Lactobacillus casei. Cada ensaio será realizado em duplicata e o mesmo
procedimento será utilizado para o controle positivo, o digluconato de
clorexidina a 0,12%. Ao nível de 5% de significância será utilizado o teste
t-Student ou de Mann-Whitney na comparação da inibição bacteriana
mínima do extrato em relação ao digluconato de clorexidina a 0,12%. Quanto
à Cinética Bactericida e a Concentração Inibitória Mínima de Aderência à
análise será descritiva, através do método padrão de contagem de placas
observando o potencial bactericida do extrato e através da observação visual
da aderência da bactéria às paredes do tubo de vidro, respectivamente. Para
determinar a ação dos extratos de Solanumpaniculatum e Mimosa tenuiflora
sobre microrganismos em cultura mista na forma planctônica e biofilme
multiespécie será aplicada saliva de alunos voluntários em microplacas
e será realizada leitura espectrofotométrica. Como controle positivo e
negativo usar-se-á o digluconato de clorexidina a 0,12% e água destilada
respectivamente. Posteriormente a comparação entre a ação do extrato e
os controles positivo e negativo sobre cultura mista na forma planctônica
e biofilme se deu a partir do teste de Kruskal-Wallis. A identificação entre
quais agentes se dará a diferença será verificada a partir da comparação
dois a dois pelo teste de Mann-Whitney com penalização de Bonferroni.
Visando a melhor organização do projeto, a monitoria consta com um
cronograma de atividades executadas ao longo do ano de 2012 e que terão
continuidade no ano de 2013. O cronograma poderá sofrer alterações
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de acordo com as novas metodologias empregadas
pelo docente e a partir do interesse dos discentes em
enriquecer o projeto.

Resultados e discussão
A cárie é uma doença infecciosa multifatorial que se
inicia na infância e pode perdurar ao longo da vida do
indivíduo, dependendo das condições da microbiota bucal
do hospedeiro (LOESCHE, 1993). Vicente et al expõem que a
avaliação de níveis salivares de bactérias em crianças auxilia
na identificação de indivíduos com elevado risco biológico à
cárie, demonstrando um dos usos da microbiologia em prol
da prevenção do agravo bucal mais frequente.
Frente à importância e ao desenvolvimento da
microbiologia, o estímulo à participação dos alunos e
monitora presente no projeto “Atividade antibacteriana de
fitoterápicos sobre bactérias orais planctônicas e organizadas
em biofilme” foi tido como ponto positivo. Dessa forma, é
possível trabalhar visando o desenvolvimento de uma solução
natural terapêutica e com custo mais acessível à população a
fim de que seu uso possa ser implementado prioritariamente
nos serviços de Atenção Básica; o que constitui em um meio
complementar na remoção de biofilme e prevenção da cárie
(Figuras 1, 2, 3, 4 e 5). O desenvolvimento dessa solução
corrobora com a atual situação da microbiologia no Brasil; já
que plantas utilizadas rotineiramente pela população em geral
estão sendo pesquisadas com o objetivo de implementá-las
no serviço de saúde pública (ALLAKER, 2009; BARBOSA,
2012). Essa prática de inserção da medicina tradicional foi
aprovada pelo Governo Federal através da portaria nº 971,
de 03 de maio do ano de 2006, através da Política Nacional
de Práticas Integrativas e Complementares (BRASIL, 2006).
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No projeto inicial de monitoria, esperava-se ainda como resultados a
Capacitação do monitor para disciplina de Microbiologia e Imunologia Oral,
ênfase no estímulo à docência, favorecimento na absorção e geração de
conhecimento dos alunos, facilitando o trabalho do professor, sobretudo durante
as aulas práticas (projetos laboratoriais elaborados a partir dos conteúdos
ministrados nas aulas teóricas); melhoria na qualidade do ensino prático e
elaboração de material didático facilitando aprendizado do alunado. O estímulo
à docência é uma constante em um projeto de monitoria, pois o monitor é
responsável por repassar seus conhecimentos para os demais alunos. Através
desse processo, abre-se a possibilidade de o monitor ser, no futuro, docente
da Universidade e continuar o processo de ensino-aprendizagem na instituição.
Esses pontos vêm sendo trabalhados, apesar de certas dificuldades
encontradas. Mesmo conhecendo a importância da disciplina, os alunos
não demonstram, em vários momentos, interesse suficiente pela atividade
de monitoria disponibilizada deixando de aproveitar um momento de
discussão e aprendizado além dos horários usuais de aula.
Além disso, a dificuldade de manter uma funcionária no laboratório de
Microbiologia e Imunologia Oral reduz as condições e frequência de pesquisas
efetuadas pela docente da disciplina, monitora e demais discentes, já que
em vários experimentos é preciso uma supervisão frequente do material
estudado; a qual nem sempre pode ser realizada apenas pelo corpo docente
da disciplina e monitora, em razão de seus horários disponíveis.
Apesar desses fatores, ao longo do ano de 2012, foram apresentados
trabalhos em eventos científicos como o XII Congresso de Odontologia do
RN, XI e XII Jornada Universitária de Odontologia do Rio Grande do Norte
(XI JUORN e XII JUORN), XVIII Semana de Ciência, Tecnologia e Cultura
(XVIII CIENTEC), 32º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo
(32º CIOSP), XVI Congresso Internacional de Odontologia da Bahia (XVI
CIOBA), e Seminário de Iniciação à Docência (SID 2012/Figura 6). Além
da apresentação, os trabalhos expostos no XII Congresso de Odontologia
do RN, XI JUORN, 32º CIOSP e XVI CIOBA foram publicados em anais, e
a apresentação no SID 2012 rendeu a premiação do projeto de monitoria.
Além dessa premiação, o trabalho desenvolvido pela minitora da disciplina
194

Atividade antibacteriana de fitoterápicos sobre
bactérias orais planctônicas e organizadas em biofilme

juntamente com a docente orientadora, foi premiado na Área 3 da categoria
banner na XII JUORN. As apresentações renderam maior visibilidade
e valorização da Microbiologia e Imunologia Oral pelos discentes do
Departamento de Odontologia da UFRN e contribuição científica para a
comunidade acadêmica.
Figuras 1 e 2 - Plantas medicinais utilizadas no projeto de ensino “Atividade
antibacteriana de fitoterápicos sobre bactérias orais planctônicas
e organizadas em biofilme”

Figuras 3, 4 e 5 - Experimentos realizados no projeto de ensino “Atividade
antibacteriana de fitoterápicos sobre bactérias orais planctônicas
e organizadas em biofilme”.
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Figura 6 - Apresentação de trabalho no XII Congresso de Odontologia do RN

Conclusão
Diante do que foi exposto, conclui-se que o projeto de monitoria
“Atividade antibacteriana de fitoterápicos sobre bactérias orais
planctônicas e organizadas em biofilme” tem um grande potencial para a
contribuição do ensino dos discentes do curso de Odontologia da UFRN
ao trabalhar tanto a pesquisa como a monitoria englobados. E mais
do que despertar o interesse dos discentes, o projeto pode levar sua
contribuição à comunidade científica a partir dos resultados obtidos ao
longo das pesquisas realizadas.
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Resumo
Embora de grande importância para os cursos da área da saúde,
geralmente a disciplina de Farmacologia é tida, pelos estudantes da
graduação, como muito difícil, de conteúdo extenso e que requer muito
esforço por parte do aluno. Buscando dinamizar o estudo da Farmacologia,
foi instituído um plantão de monitoria no qual foram utilizados, entre
outros recursos, a resolução e discussão de questões, estudos dirigidos
e casos clínicos. Para escolha e elaboração do material, foram utilizados
como elementos norteadores as dúvidas mais frequentes que os alunos
referiam durante o atendimento da monitoria, as lacunas/dificuldades de
aprendizagem percebidas pelo docente e uma maior contextualização
da Farmacologia na prática profissional do enfermeiro. Essa abordagem
encontrou boa aceitação por parte dos discentes, que referiram uma maior
compreensão dos assuntos trabalhados em aula e se refletiu no melhor
desempenho dos discentes nas atividades avaliativas.
Palavras-chave: farmacologia; metodologias ativas; resolução de
questões; processo de ensino-aprendizagem.
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Introdução
A Farmacologia é a ciência que estuda como as substâncias químicas
interagem com os sistemas biológicos, abrangendo o conhecimento
das propriedades físicas e químicas, associações, efeitos bioquímicos e
fisiológicos, mecanismos de absorção, biotransformação e excreção dos
fármacos, para seu uso terapêutico ou não (HARDMAN LIMBIRD, 2006).
Esse conhecimento é de fundamental importância na atuação de
vários profissionais de saúde, como o enfermeiro, uma vez que erros na
administração de medicamentos podem resultar em sérios prejuízos, desde
um simples desconforto até a morte de pacientes. Infelizmente, lacunas
ou problemas na compreensão dos conteúdos relacionados a esse ramo
do conhecimento, durante a graduação, especialmente, somente emergem
quando os discentes iniciam suas atividades ou estágios práticos.
Carneiro e Fontes 2009, buscando avaliar a aprendizagem referente
à disciplina de Farmacologia quando da realização de atividades práticas
por discentes do curso de enfermagem, encontraram insuficiência em
relação ao entendimento do conteúdo ministrado. A maioria dos discentes
entrevistados afirmou estar inseguro sobre seu próprio conhecimento
sobre Farmacologia, não o considerando adequado para embasar a prática
profissional. Nesse trabalho, os autores questionam os métodos utilizados
no ensino dessa disciplina, na graduação, e ressaltam a necessidade
de utilizar metodologias ativas, além do ensino bancário tradicional, na
mediação desse processo de aprendizagem.
A metodologia ativa tem o objetivo de estimular os discentes a
desenvolver uma capacidade crítica e reflexiva, sendo necessário que ele
participe e se comprometa com o seu processo de ensino e aprendizagem.
Para tanto, é importante utilizar estratégias que permitam o contato com a
realidade da futura profissão escolhida. Quando são propostas, ao aluno,
situações que os aproximam da prática profissional, é proporcionada a
eles uma aprendizagem significativa, colaborando para a construção de
conhecimentos, habilidades e atitudes, com autonomia e responsabilidade
(PARANHOS; MENDES, 2010).
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Segundo Marin et al. (2009), o uso de metodologias
ativas, na área da saúde, contribui para que os estudantes
construam uma lógica de cuidado mais ampliado e integral,
representando um avanço na formação dos profissionais
envolvidos com o cuidar. Nesse sentido, devem ser
contempladas novas formas de ensino-aprendizagem
que busquem uma integração entre a teoria e a prática,
buscando desenvolver a reflexão sobre os problemas tidos
na realidade, e daí planejar ações resolutivas e inovadoras
capazes de transformar a realidade social.
Nesse sentido, a monitoria acadêmica pode ser uma
estratégia de grande valia para tentar aumentar a utilização
de metodologias ativas no ensino da graduação.
Tradicionalmente, de acordo com Borsatto et al, (2006),
“a monitoria é uma proposta que auxilia o professor em
suas atividades cotidianas de forma expressiva em todas
as etapas do processo pedagógico, ao mesmo tempo
em que proporciona ao aluno a possibilidade de ampliar
o conhecimento em uma certa disciplina, despertar
o interesse para a docência e desenvolver aptidões e
habilidades no campo do ensino”.
De modo geral, os monitores atuam visando melhorar
o desempenho dos alunos da graduação, por meio de
diversas atividades, buscando a consolidação e melhor
compreensão, por parte dos discentes, dos conteúdos
trabalhados pelo professor em sala de aula (HAAG et al.,
2007).
Portanto, a monitoria é um espaço de aprendizagem,
uma oportunidade para o aluno discutir suas dúvidas,
resolver exercícios e problemas, em consonância com
o planejamento realizado pelo docente para o conteúdo,
construindo novas formas de perceber o conhecimento
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apreendido, otimizando o potencial acadêmico e contribuindo para a
formação do profissional. Assim, o aluno que participa da monitoria termina
por usufruir de algumas vantagens pedagógicas, como o maior uso de
metodologias ativas e retorno mais imediato de seu próprio processo de
aprendizagem (NATÁRIO; SANTOS, 2010).
Assim, diante do fato de que muitos alunos encaram as disciplinas
da área de Farmacologia como de difícil aprendizagem e, a despeito da
importância desses conhecimentos para a atuação profissional na área
da saúde, demonstram pouco interesse pela mesma, foi elaborada uma
proposta de monitoria, com uso de metodologias ativas, visando modificar
essa realidade.
O objetivo maior desse projeto foi criar um espaço de aprendizagem
que permitisse aos discentes da disciplina de Farmacologia I um maior
aprofundamento e compreensão dos conteúdos trabalhados em sala de
aula, fomentando também um maior entendimento sobre a importância
desses saberes para a atividade do enfermeiro.

Metodologia
O processo seletivo para a monitoria na disciplina de Farmacologia I e II
(Farmacologia Básica e Farmacologia Aplicada) foi realizado no decorrer do
2ª semestre de 2012, e as atividades do monitor se iniciaram a partir do final
de agosto, semanas depois da realização da primeira atividade avaliativa.
A disciplina de Farmacologia foi divida em três unidades, equivalendo cada
uma a cerca de 6 semanas de aula (com uma carga horária aproximada
de 4 horas por semana). Em cada uma das unidades programáticas foi
realizada uma avaliação escrita, individual, com uma somatória total de
pontos igual a 10,0, por unidade. A monitoria possui carga horária de 12
horas semanais, as quais foram distribuídas durante a semana de acordo
com a disponibilidade dos alunos e do monitor.
No intuito de aumentar o interesse e a compreensão dos discentes,
procurou-se usar técnicas que contemplassem, como ponto de partida,
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situações possíveis de ocorrer na prática profissional do
enfermeiro, e que necessitassem de conhecimento sobre
farmacologia para sua resolução. Para desenvolver tais
situações, foram elaboradas e adaptadas questões (a partir
de livros didáticos e concursos públicos), procurando,
em alguns casos, contextualizar mais fortemente a
farmacologia com outros ramos das ciências biológicas,
como a fisiologia, bioquímica, genética e microbiologia.
Esse norteamento foi necessário uma vez que, para o
real entendimento da farmacologia, são requeridos muitos
conhecimentos prévios destas disciplinas, e muitas vezes
o aluno necessita de um reforço para relembrar alguns
conceitos. Essas listas de questões, que tanto podiam
ser ter formato de múltipla escolha quanto poderiam ser
de caráter discursivo, eram planejadas tendo em vista as
dúvidas mais frequentes dos alunos durante a aula e na
monitoria, sendo essencial a constante comunicação entre
o monitor e o docente que ministrava a disciplina. Durante
as sessões de monitoria, era dado um determinado tempo
para que os discentes respondessem as questões, sempre
referentes a aulas já ministradas, que variava de acordo
com a complexidade da tarefa solicitada. Em seguida, para
cada resposta era aberto um tempo para discussão, na
qual o monitor respondia a cada questão a partir de uma
breve explicação do conteúdo através de vídeos, imagens
e slides projetados em sala de aula.
Outra estratégia utilizada para melhor fixação da matéria
foi a elaboração de estudos dirigidos referentes a cada aula
ministrada, que eram disponibilizados no ambiente virtual
da disciplina, no Sistema Integrado de Gestão de Atividades
Acadêmicas (SIGAA), portal online acessível para alunos
e funcionários com matrícula na Universidade Federal do
Rio Grande do Norte (UFRN). Dessa maneira, os discentes
iniciavam a resolução das atividades individualmente,
buscando depois a monitoria para esclarecerem as
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possíveis dúvidas que surgissem durante tais exercícios, bem como para
discutirem as soluções encontradas. Por fim, os próprios alunos com
assistência do monitor, desenvolviam as chaves de resposta para os estudos
dirigidos, que também eram disponibilizadas via SIGAA, para toda a turma,
após a finalização dos plantões de monitoria relativos à resolução da atividade,
depois da supervisão do material por parte do docente da disciplina.
Para a seleção de monitores, entre os pré-requisitos, estavam
ter concluído as disciplinas de Farmacologia I e farmacologia II, que
abordam os conceitos básicos de farmacologia e as aplicações clínicas
da Farmacologia respectivamente. Embora a seleção fosse apenas para a
monitoria da disciplina de Farmacologia I, o conhecimento da aplicabilidade
da farmacologia pelo monitor foi essencial para a elaboração de casos
clínicos, nos quais foi possível discutir conceitos de farmacologia básica.
Os casos clínicos eram elaborados a partir da discussão, entre monitor e
docente, dos principais pontos de interesse e dificuldade detectados em sala
de aula. Durante as sessões de monitoria, estes casos clínicos eram então
discutidos em grupo, sendo então propostas soluções para os mesmos.
Essas estratégias foram aplicadas no 2º semestre de 2012, entre o mês
de agosto e o mês de dezembro, para a turma do 3º período de enfermagem
da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi (FACISA), unidade vinculada à
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). A turma inicialmente
possuía 37 alunos, porém um dos alunos cancelou a matrícula ainda no início
do semestre, restando 36 alunos ativos que participaram destas atividades.
Os resultados referentes ao desempenho dos alunos foram analisados
pelo SPSS 17.0, atribuindo-se nível de significância de 0,05. Para
comparação das notas das três unidades, foi realizado o teste ANOVA
oneway para medidas repetidas. O teste de Bonferroni foi aplicado para
identificar a diferença entre as variáveis.
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Resultados e discussão
No decorrer da disciplina a assistência da monitoria melhorou bastante
o desempenho dos alunos nas avaliações.
No início do semestre, os alunos, em sua maioria, apresentavam um
interesse moderado na disciplina, além de estarem imbuídos do sentimento
de que era uma matéria “que tinha fama de difícil”. Nesse momento,
também, ainda não haviam iniciado as sessões de monitoria.
Todos esses fatores contribuíram para o resultado obtido na avaliação
da primeira unidade: cerca da metade da turma teve rendimento abaixo da
média de aprovação (7,0), sendo que a média das notas foi 6,4, distribuídas
no intervalo de 1,4 a 10,0.
As notas dos discentes, separadas por semestres e em 5 faixa de notas
(0 a 2; 3 a 4; 5 a 6; 7 a 8 e 9 a 10), podem ser visualizados na Tabela 1.
Tabela 1 - Distribuição das notas dos discentes da disciplina
de Farmacologia I, ao longo do semestre 2012.2
0a2

3a4

5a6

7a8

9 a 10

1ª Unidade

2 (5,6%)

1 (2,8%)

15 (41,7%)

13 (36,1%)

5 (13,9%)

2ª Unidade

0 (0%)

5 (13,9%)

10 (27,8%)

14 (38,9%)

7 (19,4%)

3ª Unidade

0 (0%)

0 (0%)

5 (13,9%)

16 (44,4%)

15 (41,7%)

Fonte: SIGAA-UFRN

Visto que houve uma concentração de notas na faixa de 5,0 a 6,0 (50 a
60%), a monitoria passou a ser essencial no processo de acompanhamento e
melhoramento do desempenho dos alunos, o que começou a ocorrer no decorrer
da segunda unidade, quando foi concluído o processo seletivo para a monitoria.
A partir de então, as sessões de monitoria tornaram-se uma ferramenta
complementar na assistência aos discentes para a compreensão da
disciplina, consolidando o conhecimento trabalhado em sala de aula com
207

CADERNO DE MONITORIA N. 2

a utilização de metodologias ativas. O monitor da disciplina também
aprimorou seus conhecimentos e habilidades pedagógicas inclusive,
pela necessidade de construir material para subsidiar estas sessões de
monitoria, o que incluiu desde pequenos slides explicativos para relembrar
conceitos dados em sala, até casos clínicos nos quais se aplicassem
saberes da farmacologia contextualizados à atuação do enfermeiro.
Nesse sentido, a literatura científica reforça a importância da monitoria
acadêmica, proporcionando aperfeiçoamento do processo profissional,
criando condições para o aprofundamento teórico e o desenvolvimento de
habilidades relacionadas às práticas de docência pelos discentes que exercem
tal atividade durante a graduação (VILA; CADETE, 2001).
Outros trabalhos vêm relatando a atividade de monitoria como um
fator capaz de melhorar o interesse e desempenho dos alunos, trazendo
resultados positivos para os discentes e para o monitor. Igualmente, por
se tratar de uma interação entre alunos, a figura do monitor, em alguns
casos, permite a instauração de um clima mais “amigável”, tornado o
conhecimento mais acessível a compreensão (ALMEIDA et al., 2010).
Natário e Santos (2010), chamam a atenção para o fato de que o próprio
monitor, por ser um aluno, e também já ter vivenciado a disciplina enquanto
aluno, consegue captar não só as possíveis dificuldades do conteúdo,
mas também outros contextos (como períodos de maior concentração de
atividades), o que dá a ele uma visão única que permite a construção de
estratégias ou diálogos que não seriam possíveis de outra maneira.
Esta idéia pode ser facilmente percebida no relato de um dos alunos
atendidos pela monitoria de Farmacologia: A minha solução foram às
monitorias. As monitorias eram muito boas, pois apesar das dificuldades
que estávamos apresentando a monitora sempre tentava nos acalmar
e tentava nós explicar da forma mais simples, para que pudéssemos
compreender o assunto ministrado em sala...as listas dos exercícios, eles
nos ajudavam bastante, pois eram através deles que tínhamos a solução de
alguns casos clínicos, facilitando e exemplificando a nossa compreensão
(Aluno A).
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A estratégia de resolução e discussão destes casos
clínicos permitia aos alunos, além de revisarem o conteúdo,
compreender a importância da farmacologia na sua
formação profissional, deixando-os mais entusiasmados
e dedicados ao estudo desta matéria, pela compreensão
de que se tratava de conhecimentos que estariam e estão
muito presentes no dia-a-dia do profissional de saúde.
Durante a discussão dos casos, aliando a teoria e prática,
os discentes sentiam-se em uma situação próxima da
realidade, o que estimulava certa curiosidade sobre a
aplicabilidade da Farmacologia nas atividades práticas
da Enfermagem, favorecendo assim o processo de
aprendizagem
De acordo com Hamze (2013), esta é uma
maneira de tornar a aprendizagem significativa, com
o aluno atuando enquanto construtor de seu próprio
conhecimento, estimulado a partir da compreensão da
finalidade, sentido e utilidade dos assuntos trabalhados,
enquanto parte integrante de um contexto que ganha
sentido, torna-se palpável, e necessário, para percorrer
o caminho até a resolução do problema. Não se trata
apenas e resolver o problema, mas também de entender
esse processo.
Entretanto, mesmo diante do baixo desempenho
da turma, inicialmente, havia pouco interesse, por
parte dos discentes, em procurar a monitoria. A
iniciativa que fez com que aumentasse a demanda por
essa atividade, foram os estudos dirigidos sobre as
aulas, disponibilizados via SIGAA, que se mostraram
extremamente atrativos para os alunos, bem como a
perspectiva de discuti-los na monitoria. Este cenário
fica bem delineado no depoimento do Aluno B: ... Com
certeza, através da lista de exercícios serviu para que
os assuntos ficassem mais práticos quando fosse fazer
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a prova, pois treinava mais o meu conhecimento, e contribuía para fixar
melhor aqueles assuntos complexos de farmacologia...
Como instrumento de aprendizagem, questões e problemas são
ferramentas de grande utilidade, uma vez que sua resolução exige uma
organização de ideias e pensamentos que levam a uma maior reflexão
do tema estudado e uma autoavaliação sobre a própria compreensão do
assunto. Muitas vezes o discente não consegue nem perceber claramente
qual foi seu entendimento sobre um determinado tema até seja necessário
empregar este conhecimento, é quando surge a percepção das lacunas ou
das falhas de apreensão de um dado assunto.
No decorrer do segundo semestre, a monitoria foi frequentada
principalmente por alunos que apresentaram notas abaixo da média. Isto se
traduziu, conforme podemos ver na Figura 1, em uma melhora no desempenho
da turma na avaliação do segundo semestre, uma vez cerca de 60% dos
alunos (n=21) obtiveram notas iguais ou superiores a 7,0 pontos, e nenhum
aluno apresentou nota menor que 3,0.
Durante a 3ª unidade a procura pela monitoria se tornou bem mais
intensa, posto que esta unidade, além de apresentar o maior peso na
nota final da disciplina, tratava de conteúdos um pouco mais complexos
de farmacologia. Somado a isso, o docente incentivou a frequência dos
alunos através do aumento no número de estudos dirigidos para serem
trabalhados nas sessões de monitoria. O resultado foi muito positivo, pois,
a terceira unidade, a despeito da maior complexidade dos assuntos, foi
aquela na qual os alunos apresentaram melhor desempenho, sendo que
média da turma nesta unidade foi igual a 8,0.
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Figura 1 – Evolução das notas dos discentes da disciplina de
Farmacologia I, ao longo do semestre 2012.2

1a unidade

2a unidade

3a unidade

0a2

3a4

5a6

7a8

Fonte: SIGAA-UFRN
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Neste momento, foi fundamental a interação entre monitor e docente da
disciplina na articulação destes estudos dirigidos. Natário e Santos (2010),
ressaltam a importância desta interação monitor-professor para o sucesso
da monitoria, sendo necessários vários encontros ao longo do tempo
para realizar ajustes no plano de trabalho da monitoria, troca de idéias,
checagem e desenvolvimento de procedimentos, materiais e estratégias de
aprendizagem.
A avaliação estatística do rendimento da turma em cada semestre, pelo
teste de Mauchly indicou que a hipótese da esfericidade não foi violada
(X2(5)= 1,47, p=0,480), sendo então realizada a ANOVA de medidas
repetidas que mostrou uma diferença significativa entre as notas das três
unidades (F(2;70)=11,92; p<0,001). Por meio do teste de Bonferroni foi
detectada uma diferença estatística significante entre as notas da primeira
(p<0,001) e segunda (p<0,005) unidades, quando comparadas com as
notas da terceira unidade.
Esses resultados demonstram a importância da aplicação de questões
e casos clínicos na compreensão do conteúdo, bem como a capacidade
da monitoria em auxiliar no atendimento às dificuldades e carências dos
alunos após aula, atuando como um reforço de fixação e compreensão
de conteúdo, e esclarecendo dúvidas que não foram sanadas durante a
aula, seja pela exiguidade do tempo, seja por serem oriundas de reflexão
posterior sobre o conteúdo ministrado.
De acordo com relatos dos estudantes, a maioria afirmou ter pouco
tempo disponível e/ou dificuldades para selecionar um horário exclusivo
para resolução de exercícios e problemas, detendo-se apenas à leitura dos
conteúdos em livros. Essa leitura, sem prática ou maior reflexão, fazia com
que, muitas vezes, houvesse dificuldade no entendimento do conteúdo e
na sua aplicação para a prática profissional. Segundo os discentes, essa
dificuldade foi sanada a partir da escolha desse tipo de atividade como
integrante das sessões de monitoria, que aconteciam semanalmente.
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Conclusão
A partir da análise do desempenho das notas dos alunos
ao longo do semestre, pudemos perceber que a monitoria
acadêmica, elaborada e conduzida de maneira a priorizar
o uso de metodologias ativas e a contextualização com a
prática de atuação de profissionais da saúde, revelou-se
uma boa estratégia para o apoio pedagógico de disciplinas
da área de Farmacologia.
Foi perceptível a adesão dos alunos à proposta, a
maneira como os conteúdos foram mais valorizados e
a significativa melhoria no desempenho acadêmico da
turma, ao longo do semestre.
Dentre os fatores que parecem ter contribuído para o
sucesso dessa iniciativa estão o emprego de metodologias
de aprendizagem diversas daquelas tradicionalmente
utilizadas em sala de aula e a constante interação entre
docente e monitor, na condução desse projeto.
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Resumo
A Embriologia e a Biologia do Desenvolvimento são áreas que adquiriram
grande destaque nos últimos anos por abranger temas de grande interesse
na área biomédica. Na construção do conhecimento dessas ciências,
o aluno tem a necessidade de ver o todo e saber fazer as correlações,
não devendo ficar preso a modelos teóricos ineficazes. Este projeto teve
por objetivo incrementar a aprendizagem da Embriologia e da Biologia do
Desenvolvimento nos diferentes cursos contemplados. Foram desenvolvidas
estratégias integradoras envolvendo o ensino, a pesquisa e a extensão,
incluindo: a confecção de material histológico, peças anatômicas, modelos
e maquetes; o acompanhamento das turmas em aulas práticas em horários
extras e atividades virtuais pelo SIGAA; ações integradas com atividades de
extensão e pesquisa, através de um workshop e de exposições na CIENTEC.
Os resultados demonstram que o projeto foi eficaz em promover a melhoria
do ensino e estimular nos monitores o interesse pela docência.
Palavras-chave: ensino; embriologia; biologia do desenvolvimento.
Discente. Curso de Medicina. UFRN. Email: claudionorsegundo@hotmail.com
Discente. Curso de Biomedicina. UFRN. Email: betsaidacastro@yahoo.com.br
3
Discente. Curso de Medicina. UFRN. Email: herisonviana@hotmail.com
4
Discente. Curso de Odontologia. URFN. Email: Raquel_magma@yahoo.com.br
5
Orientador. Departamento de Morfologia. UFRN. Email: anatomista3@hotmail.com
6
Orientadora. Departamento de Morfologia. UFRN. Email: Simone@cb.ufrn.br
7
Orientador. Departamento de Morfologia. UFRN. Email: moura@cb.ufrn.br
8
Orientadora. Departamento de Morfologia. UFRN. Email: Renata@cb.ufrn.br
9
Coordenador. Departamento de Morfologia. UFRN. Email: cbarboza@cb.ufrn.br
1
2

217

CADERNO DE MONITORIA N. 2

Introdução
A Embriologia, como parte de uma ciência maior denominada Biologia
do Desenvolvimento, busca elucidar os diversos mecanismos biológicos
envolvidos com a formação do indivíduo desde o momento da fecundação
até o nascimento, dentre os quais se destacam o aumento na quantidade
celular durante a segmentação, os movimentos morfogenéticos no
desenvolvimento embrionário, a diferenciação celular e a maturação
fisiológica dos sistemas corporais durante o período pré-natal (PRIVES,
LISENKOV, BUSHKOVICH, 1984; PUIG; BORJAS; TORRES, 2002).
As transformações ocorridas nesse período ocorrem de maneira rápida
e simultânea, o que exige do aluno uma compreensão em três dimensões
do processo e por vezes tornam o aprendizado difícil e cansativo (YAMADA
et al., 2006). Todavia, o estudo desses eventos tem grande importância
para o entendimento do desenvolvimento humano e possíveis variações da
normalidade no indivíduo adulto (MORAES & PEREIRA, 2010).
Dessa forma, estratégias eficientes de ensino são fundamentais para
contornar as dificuldades naturais de aprendizado desses tópicos (CARLSON,
2002; RODRIGUES et al. 2004). Para tanto, geralmente as equipes pedagógicas
optam pela realização de aulas práticas, estudo de lâminas histológicas,
caracterização de fetos formalizados, descrição de peças e modelos
anatômicos, assim como a utilização e elaboração de maquetes representativas
das diversas fases do desenvolvimento pré-natal. A partir dessas estratégias,
o aluno passa a ter acesso, na prática, às diversas informações lecionadas
durante as aulas teóricas, o que proporciona maior facilidade na assimilação
do conteúdo ministrado, contribuindo para a melhoria da qualidade do ensino
de Embriologia (FERREIRA; KEMPINAS, 2008).
Este projeto de ensino teve como objetivos: promover um incremento
na qualidade de ensino da embriologia humana focado nas habilidades e
competências específicas de cada curso atendido; integrar os monitores
nas atividades de ensino, de forma a despertar nos mesmos o interesse
pela docência; integrar as atividades de ensino com aquelas de pesquisa e
extensão desenvolvidas na área de Ciências Morfológicas.
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Materiais e métodos
O Laboratório de Embriologia da UFRN é equipado
com microscópios e estereoscópicos, maquetes e
equipamentos para projeção de recursos audiovisuais.
Esses equipamentos e materiais foram importantes
para o desenvolvimento das estratégias elaboradas pelo
grupo de monitores e docentes da disciplina, visando o
atendimento de diversos cursos da área biomédica.
Após a realização das aulas teóricas, os alunos
foram encaminhados para o laboratório para estudo de
lâminas histológicas, com a finalidade de identificar as
estruturas abordadas em sala de aula. Nessas práticas
os alunos visualizam os gametas estudados na aula de
gametogênese/fecundação, os folhetos germinativos
e o tubo nervoso apresentados durante os eventos das
primeiras semanas de desenvolvimento embrionário
(gastrulação e neurulação) e a formação e desenvolvimento
dos órgãos e tecidos.
Com o intuito de proporcionar uma maior participação
e interesse dos alunos em relação à temática da
gametogênese e segmentação, foram realizadas aulas
práticas nas quais os alunos confeccionaram as próprias
lâminas a partir dos gametas liberados após estimulação
de ouriços-do-mar (Figura 1). Nessa atividade os alunos
avaliaram a morfologia dos gametas, os eventos da
fecundação e formação do zigoto e as divisões sucessivas
que ocorrem até a fase de mórula (Figura 2).
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Figura 1 – Liberação de gametas pelo ouriço-do-mar

Figura 2 – Primeira divisão mitótica do zigoto de ouriço-do-mar

Outra estratégia de ensino envolveu a participação dos monitores e
alunos na preparação de modelos em escala macroscópica, utilizando
diversos materiais (gesso, E.V.A., argila, isopor, polietileno, etc), buscando
permitir a visualização tridimensional de estruturas embrionárias
microscópicas (Figura 3). Além disso, foram utilizados fetos humanos
natimortos do acervo do Laboratório de Embriologia para aulas práticas,
em que os alunos descreveram os aspectos morfológicos de cada feto e
de acordo com suas características anatômicas classificavam quanto ao
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número de semanas de desenvolvimento e a viabilidade
ou não para o nascimento (Figura 4).
Figura 3 – Modelos tridimensionais construídos pelos alunos
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Figura 4 – Feto utilizado na prática de estimativa da idade fetal

Nas diversas turmas foi enfatizada a utilização do Sistema Acadêmico
de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA) como uma ferramenta de
ensino, visando um maior contato com os alunos em um ambiente virtual.
Além da publicação do programa da disciplina e do material utilizado nas
aulas teóricas, foram disponibilizados textos para leitura complementar,
fóruns e chats para esclarecimento de dúvidas e a correção das tarefas
que foram enviadas pelo sistema.
Com base nas diretrizes dos projetos pedagógicos dos diversos
cursos da área biomédica atendidos no projeto, que valorizam o caráter
interdisciplinar do aprendizado, foram também realizados seminários
envolvendo as disciplinas de embriologia, Histologia e anatomia (Figura
5). O envolvimento das três disciplinas numa única atividade proporciona
uma ampliação da visão do aluno, na medida em que, correlacionando a
embriogênese de determinado estrutura (órgão/tecido), sua constituição
histológica e seus aspectos anatômicos a compreensão do assunto será
facilitada, permitindo uma extrapolação do raciocínio, como, por exemplo,
o entendimento das funções, das patologias e suas repercussões que
podem acometer a estrutura em estudo.
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Figura 5 – Seminário interdisciplinar

Partindo da proposta de integração das atividades
em âmbito universitário (ensino, pesquisa e extensão), o
programa de monitoria também utilizou dessas ferramentas
para o aperfeiçoamento do aprendizado. Foi realizado um
Workshop com a temática “Gravidez, drogas e distúrbios
congênitos”, no qual cada grupo de estudantes do curso
de Ciências Biológicas foi responsável pela elaboração de
um trabalho, apresentado sob a forma de pôster, sobre os
efeitos teratogênicos de determinada droga ou substância
durante o período de desenvolvimento embrionário/fetal
(Figura 6). Os discentes foram orientados para a realização
de revisões bibliográficas e auxiliados na busca por
artigos nas bases de dados bibliográficos. Os trabalhos
foram apresentados para alunos de outros cursos da
área biomédica, momento no qual ocorreu intensa troca
de conhecimentos e experiências, enriquecendo dessa
forma não apenas o embasamento teórico do aluno, mas
também sua postura diante da apresentação de trabalhos
para o público e a vivência da atividade em grupo.
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Figura 6 – Material de divulgação do Workshop “Gravidez, drogas e distúrbios
congênitos”

Associado a esse evento, os alunos também participaram da Semana de
Ciência, Tecnologia e Cultura da UFRN (CIENTEC). A disciplina de embriologia
dos cursos da área biomédica ficou responsável pela organização de um
stand, no qual os alunos abordaram temáticas relacionadas à embriologia
para o público em geral, utilizando cartazes, maquetes e dinâmicas
artísticas (Figura 7). Drogas na gestação, efeitos teratogênicos, métodos
contraceptivos e malformações congênitas foram os principais assuntos
abordados durante os dois dias de exposição, permitindo aos alunos uma
aplicação prática do conhecimento adquirido nas aulas práticas e teóricas.
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Figura 7 – Participação dos alunos na CIENTEC

Como estratégias de avaliação, foram disponibilizados
questionários para preenchimento pelos alunos ao final
de cada semestre, utilizando-se o SIGAA. Os monitores
e docentes avaliaram os questionários dos alunos e
realizaram atividades de autoavaliação da participação no
projeto, ao final de cada semestre. Nesses momentos, foram
também analisados os índices de retenção (trancamentos
e reprovações) das turmas e as médias dos alunos, para
efeito de comparação com as turmas anteriores.

Resultados e discussão
A disciplina de Embriologia da UFRN atende aos
cursos de graduação em Biomedicina (diurno e noturno),
Ciências Biológicas (diurno e noturno), Enfermagem,
Farmácia (diurno e noturno), Fisioterapia (Blocos
Biológicos I e II), Fonoaudiologia, Medicina (Módulos
Biológicos I e II), Nutrição, Odontologia e Zootecnia. Todas
as particularidades desses cursos foram considerados
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na elaboração dos programas dos componentes curriculares incluídos no
projeto, considerando-se as habilidades e competências descritas no PPC
de cada um deles. Nesse sentido, torna-se fundamental a participação
dos monitores, auxiliando os docentes nas atividades de ensino e na
operacionalização das atividades da disciplina, como a organização e
preparação de material de estudo para as diversas turmas. Segundo
Natário (2007), a participação dos monitores como elo entre os alunos, as
disciplinas e os professores, além do seu papel como cuidador do acervo
físico e didático no laboratório e sua disponibilidade para o esclarecimento
de dúvidas dos alunos, é um fator decisivo para o bom desempenho desses
estudantes.
De acordo com Natário e Santos (2010), a participação dos monitores
em todas as etapas do processo pedagógico, sob a supervisão dos
professores, aumenta o interesse desses pela docência e também o
seu conhecimento sobre a disciplina. Corroborando essa informação,
observamos que o presente projeto proporcionou aos monitores um maior
conhecimento a respeito dos aspectos inerentes à embriologia humana
e aos recursos metodológicos que podem ser utilizados na sua didática.
Nesse sentido, os monitores foram naturalmente estimulados à atividade
docente, conforme ilustra a Figura 9, cumprindo assim uma das principais
metas do Programa de Monitoria na UFRN.
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Figura 9 – Atividades desenvolvidas pelos monitores
proporcionam um estímulo à docência

Segundo Carlson (2002), há uma enorme quantidade
de conhecimento sendo gerada na embriologia a cada ano
e por isso é importante que os docentes saibam selecionar
algumas categorias que serão essenciais para uma
compreensão equilibrada por parte do aluno. A embriologia
molecular tem sido apresentada como “a novidade” em
diversos espaços acadêmicos, mas é preciso lembrar que o
conhecimento dos eventos moleculares sem entendimento
do fundo morfológico complexo em que estão ocorrendo
pode levar a graves erros de interpretação. Desse modo,
a participação integrada de docentes e monitores tornase importante desde o momento inicial de planejamento
do programa da disciplina, selecionando-se os conteúdos
a serem abordados de acordo com as especificidades de
cada curso, como foi realizado neste projeto.
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Com relação aos recursos utilizados para o ensino da Embriologia,
os livros didáticos e as aulas expositivas têm sido historicamente as
estratégias didáticas fundamentais na área biomédica. Dentre as tradicionais
referências bibliográficas destacam-se os livros textos embriologia clínica
de Moore (MOORE, PERSAUD, TORCHIA, 2013) e Embriologia Médica
de Langmam (SADLER, 2010), que permitem uma visão geral a respeito
da anatomia, biologia tecidual e alguns aspectos da genética e biologia
molecular relacionados à morfogênese. Todavia, a Embriologia apresenta
duas características que dificultam sua compreensão: lida com estruturas
microscópicas, o que requer observação indireta, e envolve mudanças
dinâmicas no embrião, que ocorrem em um plano tridimensional (FREITAS
et al., 2008). No presente projeto de monitoria foram utilizados diferentes
modelos didáticos como metodologia alternativa aos livros textos e às
aulas expositivas,com o objetivo de vencer os desafios e proporcionar um
aprendizado eficaz no ensino da embriologia
Na avaliação do desenvolvimento humano é comum a utilização de
modelos artificiais para representar as diferentes fases do desenvolvimento.
A utilização dessas ferramentas tem o propósito de facilitar a aprendizagem,
uma vez que os alunos podem ver e tocar nos modelos, facilmente
observando os aspectos das três dimensões das estruturas (AZIZ et al,
2002).A aprendizagem, de acordo com as teorias cognitivo-construtivistas,
é um processo dinâmico que leva à construção do conhecimento; seu
processo depende da interação entre o sujeito e o ambiente, necessitando,
portanto, dos órgãos dos sentidos, principalmente as visuais e auditivas.
A aprendizagem ocorre de forma mais eficaz se o aluno experimenta a
informação a ser aprendida através de vários canais de recepção - auditiva,
visual, tátil e cinestésica, por exemplo: (MOTA; MATA; AVERSI-FERREIRA;
2010; AVERSI-FERREIRA et al., 2012).
Uma das estratégias mais eficientes do projeto foi o estímulo à construção
de modelos tridimensionais das diversas etapas do desenvolvimento prénatal. Através da estratégia do “aprender fazendo”, essa prática permitiu
um aprimoramento da percepção dos alunos quanto à dinâmica dos
complexos mecanismos morfogenéticos e eventos que ocorrem durante
a o desenvolvimento embrionário e fetal. De acordo com Aversi-Ferreira
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et al. (2012), o uso e a construção de modelos podem
ativar diferentes canais de recepção e, portanto, facilitar
a aprendizagem.
Outra atividade bastante eficaz no aprendizado da
Embriologia foi o estudo e a manipulação de fetos
humanos no laboratório. Com essa atividade os estudantes
puderam pôr em prática habilidades como observação e
descrição, ao correlacionar as medidas antropométricas
e a presença de estruturas morfológicas externas no
corpo do feto com a sua provável idade (em semanas).
Ao usar esse tipo de estratégia, a equipe permite ao aluno
ter contato com um modelo real, até então distante do
vivenciado em sala de aula.
A utilização de novas metodologias de ensino
desperta no aluno o interesse pelo aperfeiçoamento e
aprendizado contínuo, já que muitas dessas estratégias
permitem a construção do saber a partir de uma atitude
transdisciplinar (FERREIRA; KEMPINAS, 2008; AVERSIFERREIRA et al., 2012). Nesse sentido, destacam-se as
participações dos discentes e monitores nas atividades
de ensino integradas à pesquisa e à extensão, as quais
contribuem sobremaneira para a consolidação das
habilidades e competências gerais instituídas pelas
Diretrizes Curriculares Nacionais e implementadas através
dos projetos pedagógicos dos diversos cursos atendidos,
quais sejam: atenção à saúde; tomada de decisões;
comunicação; liderança; administração e gerenciamento;
e educação permanente. Essas ações permitiram ainda
a interação do aluno com equipes multiprofissionais e o
desenvolvimento da comunicação verbal, não verbal e
habilidades de escrita para diferentes públicos-alvo.
A disponibilização de conteúdos didáticos nas
turmas virtuais do sistema acadêmico (SIGAA) também
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representou uma estratégia eficiente, permitindo a interação dos alunos
com a equipe em uma ferramenta de fácil acesso. De fato, os ambientes
virtuais permitem a disponibilização de material complementar de estudo, a
realização de enquetes e tarefas online e a integração inter e transdisciplinar
de conteúdos, tendo assim potencial para se tornar uma importante
ferramenta facilitadora para o acesso dos conteúdos práticos envolvidos
na aprendizagem à distância. Um estudo realizado por Ginani, Vasconcelos
e Barboza (2012) comprovou a eficácia do uso de casos clínicos em
ambiente virtual (blog) para abordar eixos temáticos da embriologia humana
e demonstrou que os alunos consideraram esse instrumento prático e útil
no aprendizado.
Nos eventos de extensão desenvolvidos na CIENTEC, os alunos
tiveram contato com pessoas de diferentes faixas etárias, escolaridade e
renda, o que permitiu o treinamento das habilidades de atenção à saúde
e comunicação. Atuando em equipes multiprofissionais, os alunos podem
entender e aplicar os domínios técnico-científicos adquiridos ao longo
dos cursos de graduação, levando à população atendida nestas ações os
conceitos de corpo e saúde, visando à melhoria da sua qualidade de vida.
Os alunos puderam ainda conhecer o seu papel social, desenvolvendo
noções de cidadania, respeito ao pluralismo e à diversidade cultural.
Observou-se que a partir das ações desenvolvidas pelo projeto
“Estratégias didáticas integradas no ensino de embriologia e biologia do
desenvolvimento” o aluno passou a ter acesso, na prática, às diversas
informações lecionadas durante as aulas teóricas, bem como teve a
oportunidade de participar de atividades acadêmicas de ensino, pesquisa
e extensão. Esses mecanismos proporcionam uma maior facilidade na
assimilação do conteúdo ministrado, contribuindo, assim, para a melhoria
da qualidade do ensino de Embriologia, o que pode ser comprovado na
melhoria das notas das turmas e na satisfação dos discentes registrados
nos questionários de avaliação da disciplina.
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Conclusão
As ações desenvolvidas no projeto de ensino
promoveram a melhoria na qualidade do ensino de
embriologia e Biologia do Desenvolvimento nos diversos
cursos, permitiram o desenvolvimento de atividades
integradas de ensino, pesquisa e extensão e fomentaram
o estímulo à docência nos monitores envolvidos.
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Redimensionamento do papel
da monitoria: práticas em
ciências, tecnologia e sociedade economia e desenvolvimento
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A. C. B.8;PANTALEON, E.9

Resumo
A partir do componente curricular “Ciência, Tecnologia e Sociedade –
Economia e Desenvolvimento” do Bacharelado em Ciências e Tecnologia,
a Escola de Ciências e Tecnologia visa difundir as primeiras sementes
da cultura da inovação e do empreendedorismo na Universidade Federal
do Rio Grande do Norte. Em sua trajetória, diante do preconceito e
negligência com seu conteúdo, por parte dos discentes, em um contexto
de turmas grandes, foram necessárias estratégias de ensino-aprendizagem
centradas em processos de melhoria contínua. Nesse contexto, houve um
redimensionamento do papel da monitoria: de auxiliar coadjuvante a elo
principal entre discentes, professores e bolsistas de docência assistida,
integrando uma equipe responsável pela difusão do conhecimento da
disciplina de forma uníssona e justa. Este artigo descreve a trajetória do
componente curricular e suas práticas de monitoria, assim como a bem
sucedida metodologia desenvolvida para sensibilizar os discentes para a
importância do papel da ciência e tecnologia na dinâmica econômica.
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Palavras-chave: redimensionamento do papel da monitoria; economia e
desenvolvimento; bacharelado em ciências e tecnologia; turmas grandes;
inovação e empreendedorismo.

Economia e desenvolvimento no bacharelado em
Ciências e Tecnologia – semeando inovação e
empreendedorismo na UFRN
Dentro do desafio de aprender e transformar conhecimento em riqueza
socioeconômica, a Escola de Ciências e Tecnologia (ECT), por meio do
componente curricular “Ciência, Tecnologia e Sociedade – Economia e
Desenvolvimento” do Bacharelado em Ciências e Tecnologia (BCT), objetiva,
a partir da percepção dos impactos da ciência e tecnologia na dinâmica
econômica, em um contexto de turmas grandes – semestralmente são
oferecidas 4 turmas de 100-160 alunos –, difundir as primeiras sementes
da cultura da inovação e do empreendedorismo na Universidade Federal do
Rio Grande do Norte (UFRN).
Esse objetivo encontra justificativa no atual cenário da economia brasileira,
onde a maior parte da produção da universidade ainda é para a própria
universidade, enquanto que a maioria das empresas licencia suas tecnologias,
de forma que há um hiato entre produção científica e tecnológica. Nesse
contexto, a UFRN vem apresentando indicadores de excelência na sua missão
institucional, destacando-se no cenário nacional (Ranking Web ofUniversities,
2013). Contudo, na mesma direção do cenário nacional, percebe-se que o
transbordamento do conhecimento acadêmico na economia norte-riograndense é modesto: a economia do Rio Grande do Norte ainda é baseada
na agroindústria e no extrativismo, sendo hoje responsável por apenas 1,04%
do PIB nacional (Ministério da Integração Nacional, 2012).
“Ciência, Tecnologia e Sociedade – Economia e Desenvolvimento”
é um componente curricular inovador, dentro dos cursos de graduação.
Além de atender as diretrizes do Ministério da Educação, no tocante ao
conteúdo recomendado de economia e administração para os cursos
de Engenharia, ele destaca o papel do progresso tecnológico, das
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estratégias de inovação e das políticas de catchingup
no desenvolvimento socioeconômico das nações, bem
como capacita o discente no domínio de recursos e
esquemas conceituais para diagnosticar problemas e
soluções no campo da Ciência, Tecnologia, Inovação e
Sociedade. Isso se desdobra em competências de análise
crítica, em um nível inicial, das políticas e processos de
desenvolvimento científico-tecnológico e inovativo como
parte do desenvolvimento socioeconômico.
Por meio do curso do BCT, a ECT forma profissionais
generalistas, capacitados para atuação na sociedade e no
mercado de trabalho (formação de primeiro ciclo), bem
como prepara egressos que optem por uma formação
de segundo ciclo em cursos de Engenharia e de Ciências
Exatas da UFRN. É no contexto de turmas grandes,
com forte preferência pelos cursos de Engenharia, bem
como ressaltado preconceito e negligência ao conteúdo
ministrado, que o componente curricular tem o desafio de
discutir sobre economia e desenvolvimento para discentes
do terceiro semestre do BCT.

Redimensionamento do papel da monitoria
O componente curricular “Ciência, Tecnologia e
Sociedade – Economia e Desenvolvimento” é oferecido
semestralmente como disciplina obrigatória do
Bacharelado em Ciências e Tecnologia na Escola de
Ciências e Tecnologia para 4 turmas de 100-160 alunos.
Além de atender as diretrizes do MEC, que prevê o ensino
de Economia e Administração obrigatório para cursos de
Engenharia, o componente curricular aborda questões
voltadas à inovação e empreendedorismo.
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“Eu quero ser engenheiro. Por que tenho que ‘perder’ meu tempo
estudando sobre economia e desenvolvimento?”. Esse tipo de pensamento
foi o maior desafio ao ser ministrar o componente curricular, desde a primeira
vez em 2010.2. Diante das disciplinas de Física, Cálculo e Informática,
“Ciência, Tecnologia e Sociedade – Economia e Desenvolvimento” era
sempre negligenciada.
Já na sua implantação, ficou evidente que estratégias diferenciadas
de ensino-aprendizagem deveriam ser elaboradas. Neste semestre,
os professores Carlos Alexandre Camargo de Abreu, Efrain Pantaleon
Matamoros e Zulmara Virgínia de Carvalho contavam com a ajuda de três
bolsistas de docência assistida e o processo de ensino-aprendizagem contou
com os instrumentos avaliativos: 5 fichamentos, 1 resenha e 1 avaliação
presencial escrita, bem como, à distância: 5 atividades preparatórias para
os instrumentos avaliativos e 3 fóruns para plantões de dúvidas. Nesse
semestre, os fichamentos de textos foram os principais instrumentos
avaliativos. Os alunos se deparavam com textos técnicos sobre o assunto
abordado em sala de aula e realizavam o diagnóstico das principais ideias
do texto. Embora os indicadores de aprovação tenham sido satisfatórios,
era notório o preconceito e a negligência com o componente curricular. No
tocante aos fichamentos, havia uma fábrica de “fichamentos de fichamentos”,
que claramente comprometia o aprendizado. Para evitar as sucessivas
releituras de fichamentos, seria necessária a busca de novos textos a cada
semestre, quando há uma escassez de textos técnicos para a ementa de
Ciência, Tecnologia e Sociedade – Economia e Desenvolvimento, em nível
de graduação. Assim, no contexto de turmas grandes, com uma pequena
equipe, fichamentos configuraram-se como ferramenta inviável para os
processos de ensino-aprendizagem.
No semestre seguinte houve o processo seletivo de 8 monitores: Augusto
César Bezerra Nobre, Augusto Pimenta Pereira de Souza, Emerson Lourenço
Mariz, Fausto Victor de Oliveira Costa, José Sebastião de Araújo Júnior,
Manoel Hermínio de Araújo Lemos, Natália Nóbrega e Raryson Alexandre
Cavalcante. Diante das dificuldades relacionadas aos processos de ensinoaprendizagem de turmas grandes de discentes que tinham preconceito
e negligenciavam o componente curricular, a metodologia-chave foi
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caracterizar as quatro turmas como uma única turma que
seria responsabilidade de toda a equipe formada pelos
professores, monitores e bolsistas de docência assistida.
Nesse sentido, houve um redimensionamento do papel
da monitoria: de auxiliar coadjuvante a elo principal entre
discentes, professores e bolsistas de docência assistida.
Os professores apostaram na força de trabalho dos
monitores para encontrar soluções para as dificuldades
do componente curricular. Nessa direção, tomou-se um
caminho diferente das demais monitorias. No primeiro
encontro já se notava que o trabalho do monitor seria
de grande importância para os docentes, visto que era
necessário desconstruir o preconceito da disciplina
– considerada da área de humanas pelos alunos que
queriam cursar engenharias.
O começo das atividades foi marcado por uma reunião
pedagógica entre os monitores, bolsistas de docência
assistida e docentes da disciplina. Essa reunião foi a
base de todo o trabalho desenvolvido, foi possível a troca
de experiência entre os monitores, a visão discente, e os
professores, visão docente. Desse encontro, a partir da
troca de experiências, foi possível traçar estratégias e ações
reformulando a metodologia para reverter o preconceito,
ao mesmo tempo tornar a disciplina mais agradável e
possibilitar uma maior absorção do conteúdo e compreensão
de forma prática como a ciência e tecnologia podem mudar
a sociedade, com ênfase na realidade brasileira e potiguar,
explorando possibilidades para um futuro mais promissor.
Nas reuniões, os professores faziam a avaliação da evolução
dos seus orientandos, bem como havia uma cooperação
mútua visando à melhoria do componente: realizavam-se
discussões pós-aulas, onde as impressões e sugestões
dos monitores sobre a condução das aulas eram ouvidas.
Os monitores levavam as críticas das aulas que estavam
239

A

N

O

T

A

Ç

Õ

E

S

CADERNO DE MONITORIA N. 2

acompanhando. Era como se o monitor voltasse a ser aluno, havendo um
contato até mais próximo com os verdadeiros alunos. Em conversas informais,
os monitores ouviam dos alunos o que eles estavam achando das aulas e o
que podia melhorar. Os professores cientes dessas críticas faziam melhorias
nas aulas. Essa prática se repetiu, aula a aula, durante o restante do semestre
e nos semestres seguintes.
Uma medida considerada como pilar principal do sucesso da monitoria
foi a harmonização dos olhares dos monitores. Em cada semestre os
monitores deveriam acompanhar as aulas do componente com professores
diferentes, da época que cursaram a disciplina, para fixação do conteúdo e
segurança na hora de tirar dúvidas dos discentes, além de possibilitar uma
variância de experiência para os monitores ao se relacionar diretamente
com diferentes professores e, assim, pontos de vistas. Essa prática se
repetiu por outros dois semestres – em forma de rodízio – até que se
tivesse certeza da fixação dos assuntos abordados em aula. •
Figura 1 - Ecossistema de “Ciência, Tecnologia e Sociedade –
Economia e Desenvolvimento”

Fonte: Elaboração própria
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Uma vez que a experiência do semestre anterior mostrou que
fichamentos eram inviáveis (descritos como enfadonhos pelos discentes,
não estimulavam o pensamento crítico e/ou a troca de informação), foi
proposto um novo tipo de instrumento avaliativo: fóruns de discussão via
SIGAA, como instrumento avaliativo. Baseados em noticias atuais, além de
não faltar material de discussão, era bem mais dinâmico. A ideia era instigar
os alunos a buscar e discutir notícias fomentando os debates entre eles,
alcançando um conhecimento de mundo e uma concepção comum de como
a tecnologia altera a sociedade. Eram avaliados participação, criatividade
no debate, coesão e coerência entre a ligação com os argumentos e fatos
expostos com a notícia e os assuntos abordados em sala de aula, é criado
um fórum a cada duas aulas e cada um tendo valor médio de 10 % na
nota final de cada unidade. A realização dos fóruns se tornou, diferente
dos fichamentos, algo viável e transformou-se numa prática bem-sucedida
já no primeiro semestre. Outra vantagem nesse tipo de avaliação era que
poderiam ser trabalhados diversos fóruns no mesmo semestre, isso ajudava
na diluição das notas – o aluno que perdia alguma dessas notas não sairia tão
prejudicado. Nesse semestre, foi introduzido o instrumento avaliativo análise
crítica. A partir de uma notícia atual, uma análise sob a ótica da Economia
e Desenvolvimento é solicitada, relacionando-a com a parte conceitual do
componente curricular. Para que o discente não negligencie o conteúdo,
os instrumentos avaliativos foram bastante diluídos: 4 fóruns, 4 análises
críticas, 1 análise de uma oficina e 1 prova presencial. A oficina corresponde
a um debate sobre um filme que aborde a temática do componente curricular.
A responsabilidade pelos fóruns, pelas análises críticas e pela análise da
oficina, bem como a prova presencial, é, respectivamente, dos monitores,
dos bolsistas de docência assistida e dos professores.
Durante as reuniões pedagógicas também foram desenvolvidas ações
para aprimorar o aprendizado do aluno, como a elaboração de um livro
texto próprio para disciplina com linguagem mais apropriada e suave.
Todas essas alterações metodológicas, trabalhadas entre docentes e
monitores, buscaram a dinamização da disciplina tornando, mais atraente
aos discentes ao mesmo tempo em que fomentasse o pensamento crítico
e a concepção de como a ciência de tecnologia pode mudar a realidade
social de uma região.
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Práticas inovadoras de monitoria
Estabelecida a nova metodologia, para sua implantação foram discutidas as
atividades de iniciação à docência a serem desempenhadas pelos monitores.
Além de visar à reformulação da disciplina, inovando e modernizando com
as experiências e linguagem discente, as práticas docentes estipuladas
aos monitores, visavam uma formação diferenciada, capacitando-os para
vida docente moderna e de constante evolução. As atividades da monitoria
consistiam em plantões de dúvidas, acompanhamento e assistência em sala
de aula, elaboração, acompanhamento, elaboração das atividades à distância,
desenvolvimento de um livro texto e manual da disciplina, capacitação de
novos monitores e presença semanal nas reuniões pedagógicas da disciplina.
Nos plantões de dúvidas, os monitores ficavam à disposição, de forma
física, 4 horas semanais, na sala de monitoria da Escola de Ciência e
Tecnologia. Nesses horários os monitores tiravam dúvidas de sala de aula,
auxiliavam os alunos nas construções das análises críticas e nos debates
no fórum e escutavam os anseios dos alunos para repassar aos professores
e debater sobre os mesmos nas reuniões pedagógicas. Vale salientar a
organização na disposição de horários dos monitores, garantindo que todo
dia houvesse um monitor presente e que a disposição dos monitores se
estendiam na forma virtual via email, SIGAA e redes sociais.
A presença em sala de aula, apesar de termos demonstrado um
bom desempenho nas avaliações de pré-requisito para a monitoria, era
obrigatória. Os professores estabeleceram esse ponto para que os monitores
pudessem ter uma experiência docente, mantermos constantemente
informados, auxiliássemos em sala de aula, estimulássemos os debates e
estreitar o contato com os discentes. Essa atividade permitiu aos monitores
um embasamento no cotidiano em sala de aula.
Com a presença em sala de aula era possível a congruência com o
pensamento do professor com a explicação aos discentes no plantão de
dúvidas e uma constante atualização. O que permitia a interferência do
monitores para acrescentar e informações pontuais, notícias e fomentar
o debate nas aulas. Esse debate em sala de aula se estendia para fora,
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criando vínculos monitor-aluno, aumentando a presença
em plantão de dúvida, à procura ao monitor e a troca de
informação para melhoria da matéria. Todos esses fatos
tornavam a matéria mais agradável e acessível aos alunos,
tanto fora como de sala.
Um ponto importante, do lado da formação do
monitores, sobre a presença em sala de aula é a divisão
estabelecida de monitores por professor. Justamente pelo
fato de o curso de Economia e Desenvolvimento poder
criar uma série de visões sobre um determinado tema,
fizemos uma espécie de ‘‘rodízio’’: Como éramos oito,
e existiam quatro turmas do curso para ser ministradas,
nos dividimos em grupos de dois e fomos distribuídos
em duplas para cada turma ministrada, sob a tutoria do
professor da turma.
Possibilitando diferentes olhares sobre o mesmo
conteúdo (no time de três professores que ministram
a matéria, cada um tem seu olhar sobre determinado
assunto – Um econômico e teórico; outro crítico e
técnico; e o último crítico-inovador), e assim tivéssemos
a oportunidade engrandecermos intelectualmente,
melhorando para sanar a dúvida levantada pelo aluno.
Todo o embasamento científico e pedagógico adquirido
pelos monitores em presença com os professores
possibilitava que os mesmos ficassem responsáveis
pelas atividades à distância. O monitor ficava responsável
por pesquisas de temas e notícias correlacionadas aos
assuntos abordados em sala de aula e direcionar a
atividade à distância. Monitor tinha o dever, também, de
monitorar o fórum, estimulando o debate e acompanhando
se sua execução estava ocorrendo de forma correta ou
tangenciando a proposta lançada. Por fim, a correção e o
feedback eram realizados.
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Para auxiliar os alunos nas atividades à distância e demais ferramentas
avaliativas foi desenvolvido o projeto da criação de um livro texto próprio para
a disciplina. Cada monitor, com auxílio dos orientandos, ficou encabeçado
de escrever um capítulo. A ideia era substituir os textos técnicos utilizados
na disciplina pelo livro, com linguagem dinâmica, suave e voltada para
os anseios e necessidades dos alunos, contudo, mantendo o conteúdo
programático e o nível necessário.
Outra ferramenta, posteriormente, criada para auxiliar os alunos foi
o manual “Como passar em CTS”. Devido à disciplina utilizar métodos
avaliativos como análises críticas, atividades à distância em forma de
fóruns de debates e prova com questões discursivas e objetivas. Métodos
que são, muitas vezes, diferentes dos métodos adotados na maioria das
disciplinas do Bachalerado de Ciência e Tecnologia.
Devido a esse ponto, o rendimento acadêmico dos alunos caía, outros,
pela dificuldade encontrada, deixavam de fazer as atividades, trancavam o
curso ou simplesmente desistiam, sem fazer praticamente nenhuma, ou
nenhuma atividade.
Sempre atento às insuficiências e anseios dos discentes, o grupo
deliberou em busca de uma solução. Após um período de conversa,
foi concluído que seria necessário elaborar um plano acadêmico que
possibilitasse um auxílio nos alunos para matéria, preparando os para o
sistema da disciplina assim como os instrumentos avaliativos. Com esse
intuito foi elaborado o manual para a disciplina.
Esse manual é um material elaborado com linguagem moderna e
leve, que busca de forma sintetizada e agradável, ilustrar como funciona
a disciplina, suas aulas expositivas, monitoria, material didático e
instrumentos avaliativos, análises críticas, atividade à distância e provas.
Ao mesmo tempo, de forma fácil a apostila mostra passos a ser seguido
com dicas e instruções para o discente obter êxito na disciplina.
Além da elaboração do manual, postado via SIGAA para todos os alunos,
os monitores elucidaram sobre o mesmo em forma de aula para os alunos.
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Esse fato foi importante para dar mais peso ao material e
aumentar o vínculo monitor/aluno, o que seria primordial
para o sucesso do manual. Referente à visão docente, essa
aula foi uma ferramenta importantíssima para a iniciação
à docência.
Nessa aula o foco é trazer uma linguagem dinâmica
similar ao cotidiano do aluno, trazendo os principais
problemas da disciplina e mostrando os caminhos a serem
seguidos, como comparecer e participar das aulas, fazer
as atividades à distancia utilizando o fórum do SIGAA,
tirar dúvidas com os monitores, assim como informações
de e-mail de cada monitor, e seu horário de atendimento,
além de passar para a turma a importância do componente
curricular para um conhecimento abrangente de economia
e desenvolvimento na sociedade
Todo esse trabalho realizado se tornou possível pelas
constantes reuniões pedagógicas. A equipe de monitor,
com a presença em sala de aula, plantões de dúvidas
e de forma virtual, criava um vínculo com os discentes
ouvindo suas reclamações e dicas e se tornava um
verdadeiro elo entre aluno e professor. Todos esses
anseios eram passados aos docentes nas reuniões,
tendo como reação debates pedagógicos, elaboração de
atividades, busca de notícias e textos, desenvolvimento
de projetos, como o manual, para estimular os alunos e
facilitar seu aprendizado. Tendo com feedback sempre
a visão discente dos monitores. Isso desenvolveu uma
capacidade e entendimento da importância do trabalho da
equipe.
Na inserção do monitor suplente Alysson Diniz
Fonseca na equipe no início do período de 2012.1
houve certa mobilização da equipe, onde o mesmo teve
que acompanhar cada monitor em sua tarefa de rotina
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buscando o olhar de cada um, bem como o acompanhamento contínuo
nas reuniões e aulas presenciais, depois de alguns meses de preparação
Alysson adquiriu seu próprio olhar e passou a realizar suas tarefas,
ganhando uma experiência muito rica em desenvolver trabalhos em equipe,
lidar com pessoas, compartilhar conhecimento e desenvolver uma boa
noção de economia e desenvolvimento.

Trajetória do componente curricular
Em 2010.2, foi realizada a primeira turma de CTS 3, sem a presença
de monitores. Entre os pontos negativos a serem destacados estão a
sobrecarga sobre os professores, devido ao número de alunos por turma e
ao tempo da disciplina, ministrada em módulo. Essa sobrecarga dificultava
a aplicação de algumas atividades que estimulassem o pensamento crítico
sobre os discentes. Um ponto observado nesse semestre foi o descaso
com a disciplina em relação a outras voltadas para a área tecnológica.
No período letivo de férias 2010.4, também sem a presença de monitores,
foi oferecido o componente curricular Ciência, Tecnologia e Sociedade III
onde foi aplicada durante o curso a mesma metodologia utilizada no semestre
anterior. Foram cobrados pelo docente responsável fichamentos relacionados
a textos baseados no componente curricular e foram realizadas duas
avaliações. Sem a presença de monitores o trabalho do docente ficou ainda
mais sobrecarregado devido à demanda de atividades para corrigir em pouco
em menor espaço de tempo tendo em vista que o curso de férias é bem curto.
O semestre de 2011.1 foi o primeiro a contar com os monitores,
discentes dos semestres anteriores que passaram pela seleção. O semestre
foi marcado pela nova aplicação metodológica, como a substituição
dos fichamentos por análises críticas e atividades a distância. O que
foi observado foram índices de aprovação semelhantes aos semestres
anteriores, mas com formação de discentes com olhares mais críticos e
que mais conscientes a importância da disciplina, quebrando relativamente
o preconceito da mesma.
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Em 2011.3, o componente curricular CTS 3 foi oferecido
como curso de férias. Era evidente que haveria demanda,
já que muitos alunos deixam de cursar o componente
no semestre regular para poderem dar mais atenção aos
componentes da área de exatas – preconceito já discutido/
desconstruído ao longo do artigo. Devido à carga horária
prevista para os professores só uma turma oferecida e com
número de alunos reduzido em relação ao semestre regular
– entretanto, o número e tipo de atividades foram mantidos.
Para dar conta das atividades uma estratégia de correção
foi elaborada em conjunto entre o professor, monitores
e bolsistas. Diferentemente do semestre regular, onde
as atividades eram divididas por cada turma de maneira
igualitária, nesse semestre cada monitor ficou responsável
pela correção integral de um instrumento avaliativo. Já se
notava uma sintonia no que diz respeito ao tipo de correção
marcada pelo trabalho em equipe, logo não houve nenhum
tipo de reclamação por injustiça de notas ao longo do
curso. Por se tratar de um curso oferecido nas férias era de
se esperar certa quantidade de desistência, mas como não
há como trancar a disciplina, essas desistências entram
nas estatísticas de reprovações. Se considerarmos apenas
alunos reprovados por não terem conseguido atingir
notas, o número de reprovações cai ainda mais, ou seja,
aproximadamente 80% dos alunos teriam logrado êxito,
dos quais apenas 7 fizeram prova final, logo, 74.4% foram
aprovados por média.
Como de costume do grupo de trabalho docente,
professores e monitores, da disciplina de Ciência,
Tecnologia e Sociedade ministrada na Escola de Ciência e
Tecnologia, centro da Universidade Federal do Rio Grande
do Norte, durante o período de transição dos semestres
2011.2 e 2012.1, houve uma reunião para análise e
discussão dos resultados acadêmicos obtidos pelos
discentes das turmas ministradas.
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Durante a reunião, além da análise estatística do desempenho dos
alunos, o grupo debateu pontos positivos e negativos das ações docentes e
novos atos que possam vir a agregar valor para o índice de desenvolvimento
da disciplina e, especialmente, dos discentes. Em uma rodada de debate,
foi trazido pelos monitores, que tem, também, como função ser um elo
entre os alunos e professores dinamizando a comunicação entre ambos
os lados, um déficit dos alunos de 2011.2, alunos egressos do segundo
semestre e possuem estaticamente rendimento inferior.
Como dito anteriormente, devido ao curso de Bacharelado em Ciência
e Tecnologia ser um curso composto basicamente por matérias da área
tecnológica e os alunos em geral terem um foco, também, para essa área
e a disciplina em questão abordar assuntos voltados para área humana,
relacionando a tecnologia com as mudanças sociais e ambientais, muitos
encontram dificuldade por essa discrepância entre as matérias de CTS e
as demais do curso, assim como os métodos avaliativos e as formas de
abordagem da disciplina.
Atento as esses fatos, e buscando auxiliar e reforçar os alunos, foi
criado o manual “como passar em CTS”. Logo no começo do semestre
acadêmico pôde-se ver uma melhora considerada nas turmas. A primeira
percepção foi na presença de sala de aula, o índice de assiduidade teve
um aumento considerado comparado aos semestres anteriores. Essa
assiduidade também foi observada nos plantões de dúvidas. O que refletiu
também na densidade de atividades feitas. Tanto na participação dos fóruns
à distância como nas análises críticas.
Com o passar do semestre, as notas, influenciadas diretamente pelo
volume de atividades realizadas pelos discentes, também tiveram um
aumento. A melhoria do rendimento nas notas, comparadas à semestres
anteriores, veio acompanhado das quedas de desistências, quando o
aluno abandona a disciplina sem efetuar trancamentos disciplinares,
trancamentos que até aumentaram um pouco, mas devido a um
acompanhamento e aconselhamento maior dos monitores aos alunos
com grande carga horária e baixo rendimento na disciplina. Tudo isso
possibilitou um maior índice de aprovações.
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Podemos concluir, então, que a importância dada
aos anseios dos discentes, possibilitados pelo diálogo,
tendo o monitor como laço alunos/professor, e os
esforços permanentes acabam em ações docentes, por
vezes inovadoras, que busca um avanço na educação,
como o manual elaborado, que trazem frutos como a
melhoria acadêmica. São ações simples que promovem
uma iniciação à docência de qualidade, enriquecendo
pessoalmente, academicamente e profissionalmente os
monitores participantes.
Na turma de 2012.2, podemos perceber a acentuada
variação de números de alunos reprovados entre alunos
do turno noturno e alunos do turno matutino/vespertino,
nesse período foi realizada uma avaliação em que todos
o monitores realizavam as correções das atividades à
distância com assuntos relacionados com o componente
curricular, foi perceptível que os alunos da tarde e manhã
obtiveram maiores êxitos, com textos mais elaborados
e abordando de forma integral os assuntos, com isso
apresentaram boas notas e conseguiram a aprovação em
um percentual de 90,5% na turma da tarde e 75% na turma
da noite, essa abordagem é de um contexto geral, houve
casos de desistência e alunos que passaram com notas
medianas, nas turmas da noite podemos perceber trabalhos
menos elaborados e com pouca diversidade de pesquisas,
um número maior de alunos reprovados e que desistiram
do componente curricular, em muitos casos observamos
que isso se dá pelo fato do perfil do aluno que cursa no
turno da noite, geralmente o mesmo possui atividades
extra acadêmicas, juntamente com a falta de planejamento
ocasionou um aumento no índice de reprovações, nesse
caso os resultados apontaram que 67% da turma 3 foi
aprovada e 64% da turma 5 foi aprovada.

249

A

N

O

T

A

Ç

Õ

E

S

CADERNO DE MONITORIA N. 2

Prática bem-sucedida - monitores como elo principal
entre discentes e professores
Observamos que o redimensionamento do papel da monitoria, bem
como as ações dos monitores e as novas metodologias aplicadas,
supracitadas no artigo, foram bem sucedidos. Quebrou-se o paradigma
de preconceito e negligência dos discentes para o componente curricular.
Foi possível alcançar bons índices de aprovações, fomentar o pensamento
crítico nos discentes sobre a ciência, tecnologia e inovação na sociedade,
enfatizando o papel social do Bacharel em Ciência e Tecnologia para
evolução, formando um profissional diferenciado. Do ponto de vista de
iniciação a docência, as atividades desempenhadas pelos monitores,
construção de livro texto, manual da disciplina, o contato dentro e fora
de aula com os discentes, servindo como elo discente-docente, e as
experiências com professores diferenciados, possibilitou uma experiência
única que engrandece a formação. Concluímos que, o trabalho em equipe,
foi fundamental para a evolução dos monitores, metodologias, disciplina e
discentes participantes.
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Resumo
Nos últimos anos, o sistema de ensino brasileiro enfrenta o desafio de
moldar professores e estudantes ao atual processo educacional, onde o ensino
e a pesquisa precisam ser efetivamente integrados e formulados em novos
aspectos teóricos e metodológicos. Nesse sentido, a adaptação do método
científico cartesiano baseado nas considerações interacionistas de Piaget e
pedagógicas de Paulo Freire se propõe como uma ferramenta pedagógica
para o ensino de ciências. As atividades analisadas nesta pesquisa foram
os cursos de férias em farmácia os quais utilizaram a aplicação de uma
metodologia ativa para a reciclagem de professores e incentivo de alunos
de escolas públicas no tocante ao processo de ensino-aprendizagem em
ciências. Esse método mostrou-se eficiente como ferramenta pedagógica,
frente aos modelos tradicionais empregados no ensino público, além de
possibilitar o desenvolvimento do discente/monitor do curso de Farmácia
por meio da experiência adquirida no processo da prática à docência.
Palavras-chave: curso de férias; método da redescoberta científica;
rede pública de ensino.
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Introdução
Estudos recentes da Academia Brasileira de Ciências demonstraram
que a necessidade de introduzir ou melhorar a educação em ciências desde
os primeiros anos da escola é hoje reconhecida inclusive nos países mais
desenvolvidos, que veem com preocupação o número reduzido de jovens
que se orientam para as carreiras de natureza científica e tecnológica,
assim como o pouco entendimento sobre a natureza e a importância do
conhecimento científico mesmo entre pessoas formalmente mais educadas
(SCHWARTZMAN; CHRISTOPHE, 2009). No Brasil, estudos realizados
pela UNESCO dentro do programa “Program for International Student
Assessment” (PISA), que avalia o desempenho escolar de estudantes de
15 anos nas disciplinas de matemática, ciências e literatura, demonstraram
que o nível de conhecimento encontra-se abaixo da média dos países
pertencentes ao grupo “Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Econômico” – OCDE (WAISELFISZ, 2009; UNESCO, 2010; BARROS;
ROCHA; LABURÚ, 2012; FREITAS; CARVALHO; OLIVEIRA, 2012).
O ensino tradicional, ainda bastante presente nas práticas escolares,
representa uma tendência pedagógica cuja finalidade tem sido a de levar,
ao aluno, o produto final da atividade científica: o conhecimento pronto e
organizado. O processo ensino-aprendizagem tem se restringido, muitas
vezes, à reprodução do conhecimento, no qual o docente assume um papel
de transmissor de conteúdos, ao passo que, ao discente, cabe a retenção e
repetição dos mesmos — em uma atitude passiva e receptiva e em alguns
casos reprodutora, sem a necessária crítica e reflexão (BAPTISTA, 2010;
KATO; KAWASAKI, 2011). Nessa perspectiva de ensino, os currículos
escolares tornam-se inadequados às realidade nas quais estão inseridos,
uma vez que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional(BRASIL,
1996) estabelece como uma das finalidades do Ensino Médio: “a
preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar
aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar, com flexibilidade, às novas
condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores”.
O principal objetivo da construção de uma cultura científica transdisciplinar
– nas ciências exatas, naturais, humanas e sociais – exige que seja dada
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prioridade a pesquisas socialmente úteis e culturalmente
relevantes. Nesse sentido, é necessário promover a
introdução, a compreensão e a valorização das Ciências
na vida cotidiana, a partir do ensino primário. Promovendo
assim a melhoria do padrão de vida da população e o
respeito por um meio ambiente sustentável que são
questões decisivas para o bem-estar das gerações futuras
(WERTHEIN, 2005; BARCELOS; JACOBUCCI; JACOBUCCI,
2010; SÁ; CEDRAN; PIAI, 2012). Independentemente do
método adotado, a educação em ciências deve ser parte
fundamental da educação geral por pelo menos três
razões principais: (I) a necessidade de começar a formar,
desde cedo, aqueles que serão os futuros pesquisadores
e cientistas, cujas vocações geralmente se estabelecem
desde muito cedo; (II) fazer com que todos os cidadãos
de uma sociedade moderna, independentemente de suas
ocupações e interesses, entendam as implicações mais
gerais, positivas e problemáticas, daquilo que hoje se
denomina “sociedade do conhecimento”, e que impacta
a vida de todas as pessoas e países; (III) fazer com que
todos adquiram os métodos e atitudes típicas das ciências
modernas, caracterizadas pela curiosidade intelectual,
dúvida metódica, observação dos fatos e busca de
relações causais, que, desde Descartes, são reconhecidas
como fazendo parte do desenvolvimento do espírito crítico
e autonomia intelectual dos cidadãos (SCHWARTZMAN;
CHRISTOPHE, 2009; OLIVEIRA; GONZAGA, 2012).
O método da Redescoberta Científca é um recurso
didático, baseado nos preceitos cartesianos (DESCARTES,
2012), através do qual o professor propõe aos alunos
atividades práticas e, por meio do desenvolvimento
experimental, os conduz a observar e interpretar os
resultados, capacitando-os a concluírem por si mesmos
(GOHAU, 1987). Nessa técnica os alunos trabalham sem
saber os objetivos finais a serem atingidos. Somente
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perceberão os objetivos ao alcançarem determinada fase do trabalho, ou
quando chegarem a sua finalização, redescobrindo (TAVARES et al., 1989;
SILVA, 2007). Essa abordagem é realizada em diálogo que consiste em o
professor conduzir o aluno a um processo de reflexão e descoberta dos
próprios valores. Essa ideia de ensino baseada no método científico foi
expandida no Brasil na década de 1970, no entanto, nesse modelo não
se faz qualquer sentido a incorporação dos conhecimentos prévios dos
estudantes nas aulas (KRASILCHIK, 2000; CYRINO; TORALLES-PEREIRA,
2004; ROSA; ROSA, 2012).
Na década de 1980, sob influência dos estudos de Jean Piaget, surgiu
a teoria construtivista da aprendizagem, e passou-se a aceitar o fato de
que a participação, de forma mecânica, por parte dos estudantes, não
garantia a aprendizagem das ciências. As teorias interacionistas de Jean
Piaget e de Lev Semyonovitch Vygotsky, que enfatizam a interação entre
o organismo e o meio na aquisição do conhecimento, são importantes
bases para valorizar a busca de contextos significativos nos processos
de ensino e aprendizagem. Na perspectiva de Vygotsky, o sujeito não é
apenas ativo, regulado por forças internas, mas interativo, porque constitui
conhecimentos e se constitui a partir de relações intra e interpessoais
(CYRINO; TORALLES-PEREIRA, 2004; NEVES, 2006; BAPTISTA, 2010;
ROSA; ROSA, 2012). Esses cursos de férias são iniciativas construtivistas
baseadas nos preceitos das metodologias ativas, as quais utilizam
a problematização como estratégia de ensino-aprendizagem, com o
objetivo de alcançar e motivar o discente. Diante do problema, ele se
detém, examina, reflete, relaciona a sua história e passa a ressignificar
suas descobertas, contribuindo para a passagem da consciência ingênua
para a consciência crítica a qual requer a curiosidade criativa, indagadora
e sempre insatisfeita de um sujeito ativo, que reconhece a realidade como
sua e mutável (BUENO; FARIAS; FERREIRA, 2012). As metodologias
ativas têm sido utilizadas com sucesso em inúmeros trabalhos, e estão
alicerçadas emum princípio teórico significativo: a autonomia,explícito
na invocação de Paulo Freire - segundo o qual “ensinar não é transferir
conhecimentos, conteúdos nem formar a ação pela qual um sujeito criador
dá forma, estilo ou alma a um corpo indeciso de acomodado” (FREIRE,
2002) e ancoradas na teoria piagetiana de equilibração e desequilibração
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cognitiva (CYRINO; TORALLES-PEREIRA,
SANTOS; JÚNIOR, 2007).

2004;

A ideia de que a educação em ciências deveria ter
como foco inicial o desenvolvimento de atitudes mais
gerais de curiosidade, observação dos fatos e busca de
relações causais, e não o ensino formal das disciplinas
específicas, é mais recente, e seu início tem sido atribuído
à iniciativa de Leon Lederman, Prêmio Nobel de Física de
1988, que depois se espalhou para outros países, e levou
ao envolvimento crescente das academias de ciência e
sociedades científicas de vários países com o tema. Essa
abordagem, conhecida nos Estados Unidos como “hands
on”, foi levada posteriormente para a França através do
projeto “La Main à la Pâte”, e no Brasil essa estratégia tem
sido utilizada desde o final do anos 1980 pelo professor
Leopoldo de Meis da UFRJ em seus cursos de férias, que
atualmente conta com o apoio de mais de 19 universidades
e professores das mais diversas áreas (QUÉRÉ, 2005;
ORLANDI et al., 2009; SCHWARTZMAN; CHRISTOPHE,
2009; DE MEIS, 2013; LEDERMAN, 2013; PÂTE, 2013).
Utilizando as bases do método da redescoberta
científica, adaptado sob as perspectivas das teorias de
Paulo Freire, Jean Piaget e Vygotsky, este trabalho se
propôs a levar o ensino de ciências às escolas públicas
do estado do Rio Grande do Norte por meio de cursos
de férias que tiveram como tema central o universo da
Farmácia. Esse trabalho teve a finalidade de buscar novos
caminhos para um ensino público eficiente, promover a
redução nos índices de evasão escolar, mostrando aos
discentes a importância do aprendizado escolar em
suas atividades diárias, além de possibilitar a provável
transformação do professor tradicional em um professor
moderno, apto a enfrentar os problemas no sistema
educacional do ensino público brasileiro.
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Metodologia
Metodologia da Pesquisa: Situações analisadas, sujeitos
e procedimentos de coleta de análise
A pesquisa ocorreu durante a realização dos cursos de Férias de Farmácia
que são oferecidos semestralmente pela equipe do Laboratório de Sistemas
Dispersos da UFRN. Os sujeitos da pesquisa, alunos e professores de
escolas públicas do Estado do Rio Grande do Norte, foram os participantes
desses cursos de férias, realizados durante 1 semana nos período de férias
escolares, e tiveram duração de 40h. No período da realização do curso,
os participantes foram convidados a responder questionários no primeiro
e último dia de atividade, nos quais questões sobre as perspectivas em
relação ao ensino público no Brasil, sobre o curso de Férias e modelos
pedagógicos aplicados foram levantadas. Além dos participantes do curso,
os monitores, estudantes de graduação e pós-graduação, também foram
considerados no rol dos sujeitos analisados. A coleta de informação dos
últimos ocorreu durante as reuniões diárias por um professor-observador,
nas quais foram discutidos aspectos como: aplicação do método,
resultados pedagógicos e expectativa de cada monitor frente ao grupo que
esteve acompanhando durante o dia.
Durante a execução do curso propriamente dita, a problematização foi
desenvolvida a partir de questões ou situações-problema relacionados
ao tema central de cada curso com a intenção de estimular os alunos a
fazer o levantamento das hipóteses (GEHLEN; MALDANER; DELIZOICOV,
2012). Em seguida os monitores identificaram os conhecimentos prévios
e organizaram as etapas experimentais. A intenção durante esse primeiro
momento foi instigar a descoberta e permitir o encaminhamento das
respostas através das atividades investigativas. Os monitores estiveram
atentos para que as questões constituíssem de fato um problema para as
alunos, e com isso pudessem motivar, desafiar, despertar o interesse e
gerar discussões. Os alunos procuraram responder as questões colocadas
elaborando suas hipóteses sobre o assunto e verificaram essas hipóteses
com os procedimentos experimentais indicados em cada atividade.
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Em um segundo momento, após o delineamento
teórico, os componentes dos grupos foram orientados por
seus monitores à produção de práticas laboratoriais com
a finalidade de estimular os alunos à procura da aplicação
do conceito científico desenvolvido pelos mesmos. A
partir dessas atividades, os participantes adquirem a
capacidade de compreender cientificamente as situações
abordadas na problematização inicial. Ao término de todos
os experimentos, foram realizadas reuniões envolvendo
todos os participantes para que cada grupo pudesse
expor aos outros, de maneira criativa e não convencional,
o conhecimento adquirido. A avaliação da metodologia
aplicada foi feita a partir da análise de dados obtidos com
os questionários.
O presente trabalho se caracteriza como uma pesquisa
qualitativa do tipo observação participante e se constitui
como um estudo de caso baseado nas observações dos
monitores e respostas aos questionários, oferecidos no
primeiro e último dia de atividades, pelos participantes.

Resultados e discussão
Realização dos Cursos de Férias
Até o momento, foram realizados sete Cursos de Férias
de Farmácia no Rio Grande do Norte, tendo sido cinco
realizados na capital do Estado (Natal), e dois em cidades
do interior (Currais Novos - Região do Seridó e Apodi Região do Alto Oeste Potiguar), como mostra a Tabela 1.
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Tabela 1: Temas centrais dos Cursos de Férias de Farmácia
realizados entre 2006 e 2013

N° de
Participantes

Ano

Tema do Curso de Férias

2006

Medicamento em ação:
Desvendando os bastidores

35

Natal

2007

Medicamento...
Remédio ou Veneno?

58

Natal

2008

A turnê do Medicamento pelo
organismo

53

Natal

2010

Por trás da máscara do
medicamento

54

Natal

2011

CSI: Currais Novos e O
mistério das superbactérias

56

Currais
Novos

2012

CSI: Natal e O mistério das
superbactérias

41

Natal

2013

A Ciência do Sertão

76

Apodi

Cidade

Baseados nos resultados obtidos nos primeiros Cursos de Férias
realizados em Natal, nas dependências da Faculdade de Farmácia da UFRN,
foi proposta a interiorização do projeto, ou seja, direcionar a aplicação dessa
metodologia de ensino para o interior do Rio Grande do Norte, onde são
observados os maiores índices de pobreza e carência educacional. A ideia
foi aceita imediatamente pela equipe de monitores e coordenadores dos
Institutos Federais das respectivas cidades, os quais nos proporcionaram
infraestrutura laboratorial mínima para execução dos cursos. O Curso de
Férias em Currais Novos aconteceu em julho de 2011 e, em Apodi, em
janeiro de 2013.
O trabalho aplicado promoveu a oferta de ferramentas científicas aos
participantes, para que estes pudessem aflorar suas potencialidades,
incentivando-os a ingressarem no mercado de trabalho de modo qualificado.
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Avaliação da perspectiva dos participantes
à partir da análise dos questionários
Após a avaliação dos questionários foi possível
selecionar as principais questões relacionadas às
perspectivas dos participantes em relação ao atual
modelo de ensino público. Ao serem questionados a
respeito dos itens que poderiam contribuir com o atual
modelo pedagógico, os participantes (docentes) elegeram
como mais importante o aumento do apoio econômico no
incentivo à melhoria da educação do país (Figura 1). O
aspecto da falta de investimentos na educação pública, por
parte do governo, tem sido um dos principais empecilhos
para o desenvolvimento de um trabalho docente
qualificado (ROCHA; SOARES, 2005). Projetos sociais
voltados à melhoria do ensino de escolas públicas são
criados de forma desordenada, e ao invés de funcionarem
como ferramentas sociais, são usados para justificar um
determinado repasse de recursos para outros fins políticos
(ARAÚJO; SCHWARTZMAN, 2002). Em consequência,
cria-se um ambiente impróprio à realização das atividades
escolares devido, principalmente, a falta de estrutura física
e a má remuneração da classe dos professores. Embora
sejam requisitos fundamentais ao ensino público atual,
a escassez de recursos humanos e materiais tornam
inviáveis os exercícios de capacitação e atualização
dos professores, e consequentemente, ausência de
inovações nas práticas educacionais (AZANHA, 2004;
SHWARTZMAN, 2009). Dessa forma, o desenvolvimento
de novas atividades metodológicas educativas por parte
dos docentes torna-se improvável, visto que a falta de
preparo do profissional o impede de planejar programas
inovadores em prol da educação dos alunos.
Em relação ao tópico que avaliava o que era mais
relevante no aprendizado escolar, grande parte dos
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participantes (discentes) optou pela importância do ensino direcionado ao
preparo do estudante para uma profissão. Esse resultado é preocupante,
pois demonstra o baixo interesse no aprendizado de um raciocínio crítico
próprio a cerca de um determinado assunto em valorização ao treinamento
mecânico de uma determinada técnica profissional (Figura 2). Desse modo,
fatores internos podem estar relacionados ao desinteresse do aluno, como
a deficiência escolar ou problemas relacionados à metodologia do professor
(ARAÚJO; SCHWARTZMAN, 2002). A preocupação quanto ao desinteresse
do aluno em aprender a essência da educação escolar, como o fundamento
básico para transformar-se em um cidadão crítico, está direcionada ao
futuro deste como uma pessoa pertencente a uma sociedade. Nesse
sentido, esse indivíduo poderá se deparar com situações nas quais serão
requeridas reflexões crítica, assim como flexibilidade intelectual para serem
supridas (KUENZER, 1998).
Figura 1 - Tópicos importantes para o aprendizado na escola,
na opinião dos alunos
Preparar-se para uma profissão

42

Conteúdo apresentado

23

Desenvolver um raciocínio

17

Trabalhar em equipe

12

Ser um cidadão crítico

6

Em relação ao método utilizado durante os cursos de férias, obtivemos
um número expressivo de participantes que classificaram como “Muito
Bom” e “Bom” os aspectos utilizados na dinâmica dos Cursos de Férias
(Figura 2 e 3). A aceitação da metodologia e as dinâmicas desenvolvidas
nos cursos reforçam nossa ideia de que as escolas públicas necessitam da
aplicação de metodologias ativas de ensino em sala de aula. Resultados
semelhantes foram observados em trabalhos de outros grupos (SILVA;
CUNHA, 2012).
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Figuras 2 e 3 - Análise dos Cursos de Férias feita por alunos e
professores.
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Durante esta pesquisa, ficou claro que a filosofia de John Dewey é
bastante válida, principalmente quando afirmam que prática docente,
baseada na liberdade do aluno para elaborar as próprias certezas, os
próprios conhecimentos e as próprias regras morais, não significam reduzir
a importância do currículo ou dos saberes do educador (NERY; ANDRADE;
CARVALHO, 2003). A interação entre os participantes e monitores se fez de
maneira espontânea, e sem o distanciamento característico que é observado
entre o aluno e o professor no modelo tradicional de ensino. Além disso,
foi observado durante essa experiência que - assim como evocava Paulo
Freire (2002) - o processo ensino-aprendizagem deve pressupor o respeito
à bagagem cultural do discente, bem como aos seus saberes construídos
na prática comunitária. Isso só foi possível, pois os monitores, assim como
sugerido pelo autor, reconheceram sua finitude a partir da adoção de uma
atitude de compaixão, não no sentido de um posicionamento paternalista,
mas, sim, no sentido de desenvolver e praticar um amplo respeito à
existência(DEWEY, 1973; FREIRE, 2002).
Ao final dessa experiência, o relato imperativo dos monitores, mesmo
àqueles que não conhecem a obra do educador Paulo Freire, foi no sentido
que durante a realização dos cursos de férias aprenderam ao ensinar, e
confirmaram a máxima deste autor que sugere “quem forma se forma e
reforma ao formar e quem é formado forma-se e forma ao ser formado”
(FREIRE, 2002).

Conclusão
A aplicação de metodologias ativas no ensino de ciências é imperativo
para a mudança do paradigma da educação básica. No entanto, é importante
atentar para o fato de que os espaços das salas de aula não são uniformes
do ponto de vista cultural, o que se pode perceber, não é a consideração
dos saberes culturais dos estudantes para ampliação com ideias científicas,
mas, sim, para substituição por saberes científicos.
Nas atividades realizadas durante os cursos de férias, expostos neste
artigo, nos quais abordagem científica, com o estímulo ao pensamento
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crítico, colocam em desuso a imposição do conhecimento
acabado como proposto pelas metodologias “tradicionais”.
Na nossa experiência os participantes passaram a ser
mais ativos em sala de aula, facilitando no processo
ensino-aprendizagem, onde, junto aos monitores puderam
ser formadores de conhecimentos coletivos.
As abordagens práticas de alguns temas atuais e
pertinentes acabaram por despertar a curiosidade e a busca
de novas informações por parte dos participantes, que
antes se limitavam ao conteúdo do material oferecido nas
instituições de ensino. A consideração do contexto de vida
de quem aprende, seja em seu âmbito pessoal, profissional
ou social, demonstrou a necessidade de se incluírem, nas
práticas pedagógicas atuais, atividades de ensino articuladas
com as experiências de vida destes aprendizes.
Com essas ferramentas didáticas, as aulas podem vir a
ser mais interessantes, efetivando a redução do abandono
escolar e o estímulo dos jovens e adultos a ingressarem
no ensino superior. A geração do benefício mútuo entre
aluno-professor-escola-sociedade-universidade,
pode
permitir um fluxo contínuo e inovador do conhecimento,
fazendo das escolas públicas um ambiente agradável para
que os docentes e discentes façam uso das fontes do
saber.
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o plano integrado dos três
primeiros semestres
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Resumo
Este trabalho relata a continuidade de atividades realizadas pela
monitoria no componente curricular Química Tecnológica no período de
2010.2 a 2011.2. A Escola de Ciências e Tecnologia oferece um curso
de Bacharelado em Ciências e Tecnologia (BCT) que é um novo perfil
de formação por etapas, estando em conformidade com a Declaração
de Bolonha (1999) para formação em dois ciclos no ensino superior;
compreendendo 280 vagas por turno e por semestre, totalizando 1120
novas vagas anuais. Com base nesses números, percebe-se a necessidade
de continuar as estratégias já utilizadas anteriormente, tais como: ajudar os
ingressantes em seus estudos por meio de plantões presenciais (reforço
dos conteúdos abordados), suporte no desenvolvimento de práticas
laboratoriais e apoio virtual, através de um blog, abordando conteúdos
estudados no componente curricular Química Tecnológica (ECT-1104),
com material interativo e atraente para estimular o uso do mesmo por
parte dos discentes. Portanto, este trabalho desenvolvido pelos monitores
demonstrou resultados de consolidação e solidez da proposta empregada;
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com maior participação dos discentes nessas atividades, contribuindo
assim para o melhor rendimento acadêmico e a formação do monitor.
Palavras-chave: monitoria; blog; auxílio; discentes; equipe.

Introdução
Nos paradigmas da formação superior atual, um dos modelos mais
elogiados e implementados é o de formação em dois ciclos, no qual o
discente ao ingressar tem acesso a uma formação generalista no primeiro
ciclo, permitindo ao mesmo um convívio adequado e suficiente para discernir
sobre suas escolhas futuras de forma mais embasada. Ao final do primeiro
ciclo, portando um diploma de curso superior, o discente poderá exercer
atividade profissional adequada à sua formação, ou optar por uma formação
profissional de segundo ciclo, ou por uma formação em pós-graduação,
permitindo-lhe um grande leque de possibilidades e oportunidades.
Neste contexto, a Escola de Ciências e Tecnologia da UFRN (EC&T/UFRN)
oferta um curso de primeiro ciclo, com duração normal de seis semestres e
carga horária total de 2400 horas. O Bacharelado em Ciências e Tecnologia
tem característica generalista, não profissionalizante, com entrada anual de
1120 novas vagas, distribuídas em dois turnos nos dois semestres letivos
regulares, resultando em turmas que apresentam em média 150 discentes
(Fernandez, 2012). No caso da EC&T/UFRN, o egresso do Bacharelado
pode optar por cursos de segundo ciclo nas áreas de Ciências (Física,
Matemática, Estatística ou Ciências Atuariais), ou Tecnologia (Engenharias
Mecânica, Ambiental, Biomédica, de Materiais, de Petróleo, Mecatrônica,
de Computação ou de Telecomunicações).
Para atender uma demanda tão elevada de discentes, a EC&T/UFRN
disponibiliza em sua infraestrutura, seis anfiteatros com capacidade de
até 160 discentes, adaptados com equipamentos de projeção multimídia,
lousa interativa, sistemas de som, incluindo microfone com ou sem fio, e
condicionadores de ar (Fernandez, 2012).
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No caso do componente curricular Química
Tecnológica (ECT1104), deve-se acrescentar que a
componente apresenta carga horária de aulas práticas
em laboratório, devidamente equipado com vidrarias,
materiais, equipamentos e reagentes necessários à
realização dos experimentos, que visam permitir melhor
fixação de saberes por parte dos discentes. Estes
laboratórios apresentam capacidade para 32 discentes
por aula, distribuídos em até 8 bancadas, o que obriga a
divisão da turma em até 5 subturmas, e de cada subturma
em 8 grupos, resultando em até 200 grupos de discentes
para orientação em laboratório.
Considerando a inadequada formação básica e o
formato e o acesso ao curso9, faz-se necessário o
acompanhamento da aprendizagem do discente, que chega
à universidade, muitas vezes, com sérias dificuldades
para acompanhar os conteúdos nos primeiros períodos
do curso. Diante da grandeza dos números fica claro que
o acompanhamento e orientação dos discentes por parte
dos docentes requer suporte Institucional.
Para atender as dificuldades de aprendizagem dos
estudantes, a Escola de Ciências e Tecnologia conta com
o suporte de bolsistas de docência assistida (Projeto
Pedagógico do BC&T, 2008), e implementa, em parceria
com a Pró-Reitoria de Graduação da UFRN, os projetos
de monitoria e tutoria em seus diversos componentes
curriculares. Dentre os projetos citados, destaca-se o
Projeto de Monitoria do componente Química Tecnológica,
premiado por dois anos seguidos no Seminário de
Iniciação à Docência (2011-2012), cujo objetivo é
contribuir para a melhoria do desempenho acadêmico
O curso permite a entrada de 560 estudantes por semestre, sendo
distribuídos em grupos com 150 estudantes aproximadamente. Muitas
vezes, nesses grupos, fundem-se discentes novos e repetentes.

9
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no componente; contribuir para o processo de formação do discente, e,
incentivar no monitor o interesse pela carreira docente (Art.3. RESOLUÇÃO
No 221/2012-CONSEPE, de 24 de outubro de 2012).
A monitoria de química tecnológica tem “... a finalidade de promover
a cooperação mútua entre discentes e docentes com alunos com mais
experiência” (Cavalheiro, 2008), e visa garantir melhoria na qualidade
de ensino através de estratégias de aprendizagem para atender turmas
numerosas, através do convívio mais intenso, oportunizando o aprendizado
através do contato presencial e virtual.
Figura 1 - anfiteatro onde as aulas são ministradas.

Fonte: arquivo pessoal
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Materiais e métodos
A atuação dos monitores do componente química
tecnológica é construída a partir dos preceitos previstos
no projeto pedagógico do curso, no qual é feita uma
reflexão sobre o conceito de aula, e que para turmas
tão numerosas é necessário o rico auxílio da monitoria
(projeto pedagógico do BC&T, 2008). Assim, a equipe de
química tecnológica trabalha com planejamento e reuniões
constantes, das quais participam docentes, bolsistas
de iniciação à docência da pós-graduação, técnicas de
laboratório e monitores. Neste componente, o processo
de ensino aprendizagem visa transmitir conhecimentos da
área aplicada da química (o que por si só já a diferencia das
químicas ministradas em todo o restante da Instituição).
Porém, sua principal função consiste em contribuir para
que o discente aprenda a aprender, como sugerido pelo
projeto pedagógico do curso (2008).
Outra perspectiva que norteia o processo de ensino
aprendizagem empregado no componente se refere
às competências e habilidades a serem desenvolvidas
pelos discentes do BC&T. Entre as várias competências,
o discente deve, trabalhando em grupo e equipes
multidisciplinares, dominar os princípios e leis
fundamentais e as teorias que compõem as áreas clássica
e moderna das ciências, fazendo articulação entre teoria
e prática. O discente deve ainda ser capaz de conduzir
e interpretar experimentos, identificando, formulando e
apontando possíveis soluções para os problemas, através
de raciocínio interdisciplinar e elaborando argumentos
lógicos para expressar ideias e conceitos científicos.
Por fim, o discente deve desenvolver capacidade de
comunicação eficiente nas formas escrita, oral e gráfica
e capacidade de aprendizado autônomo e à distância,
pois a dinâmica da sociedade de informação exige a
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necessidade de formação continuada e atualização constante (projeto
pedagógico do BC&T, 2008).
Considerando estas orientações e preceitos, os monitores prestam
suporte no componente atuando na redução da distância entre a
necessidade de orientação por parte dos discentes e a disponibilidade
de tempo dos docentes em orientar tantos discentes, sob sua tutela
na componente. Assim, é imprescindível que os monitores estejam
disponíveis para orientar os discentes em seu aprendizado. Para tal,
são disponibilizados plantões presenciais, todos os dias da semana, e
em horários bastante flexíveis para todos os turnos, onde os monitores
prestam esclarecimentos sobre dúvidas e conceitos dos discentes, sempre
na perspectiva de que os discentes se desenvolvam autonomamente,
evitando que sejam dadas respostas prontas ou soluções pré-definidas.
Em suma, os monitores atuam no intuito de fomentar o interesse pelos
conceitos e assuntos desenvolvidos no componente, orientando os
discentes para o desenvolvimento das competências e habilidades
previstas no projeto pedagógico do BC&T (2008).
A participação dos monitores nas aulas de laboratório é fundamental,
pois, em conjunto com os docentes, desenvolvem atividades práticas
importantes para a aprendizagem, corroborando a premissa que
“ensinar consiste também em valorizar a prática juntamente com a
teoria, promovendo grande envolvimento dos alunos” (Cavalheiro
2008). A atuação dos monitores permite uma maior interação, pois a
figura do professor se faz presente no monitor, já que o contingente
de discentes que participam de cada aula experimental é considerado
muito grande para uma turma de laboratório. Dessa forma, cada aula
experimental conta com a participação de um professor, um bolsista de
doutorado, duas técnicas laboratoriais, e dois monitores. Os monitores
atuam na orientação da execução dos experimentos e monitoramento
da atividade avaliativa, realizada ao final de cada experimento.
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Figura 2 - aula no laboratório de Química Tecnológica (ECT)

Fonte: Arquivo pessoal – Aula de Laboratório de Química Tecnológica

Visando incentivar a prática docente, pautada no
ensino, pesquisa e extensão, os monitores foram
estimulados a apresentação de projetos na CIENTEC
(Semana de Ciência, Tecnologia e Cultura) da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte do ano
de 2010 (Caderno de Monitoria I, 2011). Em 2011 o
projeto apresentado intitula-se “Biodiesel: uma fonte de
energia sustentável e renovável”.
Este projeto enfocou o embasamento teórico e
prático referente à fabricação de um biocombustível
através de sementes oleaginosas. Para apresentação
do tema usaram-se maquetes temáticas, banners,
jogos interativos com distribuição de prêmios (livros)
e brindes temáticos (sabonete de glicerina) e produção
in locu do biodiesel obtido a partir do óleo de soja,
via reação de transesterificação, relacionando o
projeto apresentado com a unidade de “combustão e
combustíveis”, ministrada no componente curricular
277

A

N

O

T

A

Ç

Õ

E

S

CADERNO DE MONITORIA N. 2

química tecnológica. A equipe foi composta pelo Professor Filipe Martel
de Magalhães Borges (responsável pelo stand), pelos monitores (Felipe,
Lucas, Lavosier, Kelvin, Brunna, Chou), pelos bolsistas de Iniciação
Científica (Ana, Jonathan, Bruno e Tarcísio) e Técnicas de Laboratório
(Mariana e Rafaela).
O stand apresentou também trabalhos como: Homenagem ao Ano
Internacional da Química com um Trabalho sob título “Química: Nossa
vida, nosso futuro: O Ano Internacional da Química e as contribuições
das mulheres para a ciência”, que homenageou a cientista Marie Curie
(1867-1934), em reconhecimento às suas contribuições para a ciência
e também por 2011 coincidir com o centenário do prêmio Nobel em
Química concedido a ela, pela descoberta dos elementos Rádio (Ra)
e Polônio (Po). Outros trabalhos apresentados são relacionados
diretamente com a componente e intitulam-se “Biodiesel: Uma fonte
de energia sustentável e renovável para amenizar os altos índices de
poluição no planeta” e “BIODIESEL: INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE”.
O stand esteve aberto à visitação pública no dia 21 de Outubro de 2011
no horário das 8h às 22h, tendo sido visitado por 139 pessoas, das
quais 39 participaram do jogo interativo. Muitos discentes matriculados
no componente química tecnológica se fizeram presentes no stand,
reforçando o aprendizado obtido em sala de aula.
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Figura 3 - monitores na XVII CIENTEC 2011

Fonte: arquivo pessoal

Buscando ampliar as formas de comunicação entre
discentes e monitores, foi desenvolvido um blog (http://
quimicatecnologicaect.wordpress.com/), onde os discentes
podem, a qualquer momento, e de qualquer lugar ter acesso
a informações disponíveis em artigos científicos, vídeos,
manuais de vidrarias e equipamentos, que virão a auxiliá-los
no aprendizado. A criação do blog surgiu da dificuldade de
que muitos discentes têm em se adequar aos horários dos
plantões, devido a outras atividades desenvolvidas (trabalho,
estudos, entre outros). O blog é atualizado constantemente, e
por meio dele, os discentes podem esclarecer suas dúvidas,
com comodidade e rapidez. O blog foi concebido para ser
leve, de fácil acesso, interativo e atraente para estimular o
uso do mesmo por parte dos discentes.
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Fonte: http://quimicatecnologicaect.wordpress.com/

Figura 4 - layout do blog criado pelos monitores
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Figura 5 - página do blog da disciplina
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Fonte: http://quimicatecnologicaect.wordpress.com/duvidas-sobre-a-unidade-2/
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Resultados e Discussão
O suporte dado pelos monitores tem como objetivo reduzir as
deficiências de aprendizado, estimular a autonomia do discente e a prática
docente por parte dos monitores. Assim, buscando identificar indicadores
adequados a avaliação deste processo, foi elaborada uma análise amostral
dos discentes que frequentaram os plantões presenciais de monitoria nos
semestres 2010.2, 2011.1 e 2011.2, conforme mostrado na figura 6.
Figura 6 - aproveitamento com dados amostrais dos discentes que
frequentaram a monitoria em três semestres letivos.

2011.1

2010.2

2011.2

Aprovados por média

Aprovados na recuperação

Reprovados na recuperação

Reprovados direto

Fonte: arquivo pessoal
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A nítida melhoria de desempenho do semestre 2010.2 para o semestre
2011.1, indicada pelo índice de aprovados, já foi explicada em Santos
et al. (2013). O caráter experimental da monitoria no semestre 2010.2
resultou em baixa participação em termos de número de discentes e da
frequência dos participantes nos plantões presenciais, o que acarretou um
resultado em termos de aprovação muito abaixo do esperado. Em 2011.1,
por sua vez, com a equipe mais segura, experiente, preparada e atuando
coletivamente mais integrada, os discentes perceberam a importância de
frequentar regularmente os plantões presenciais e acessar as ferramentas
de apoio disponibilizadas. A maior participação e integração dos discentes
nestas atividades, resultou em uma aprovação muito satisfatória. No
semestre 2011.2, observa-se que os resultados são mantidos, em termos
de aprovação total, em relação a 2011.1, demonstrando a consolidação e
solidez da proposta empregada.
A partir da figura 6, tomando-se os valores percentuais de discentes
que frequentaram a monitoria e obtiveram aprovação, obtêm-se a figura
7. Nesta figura é possível observar grande discrepância entre o primeiro
semestre e os dois semestres posteriores. O resultado de aprovação nos
dois últimos semestres em que este trabalho foi desenvolvido mostram
índices de aprovação no componente de cerca de 90%, índice compatível
com a proposta do REUNI (Projeto Pedagógico do BC&T, 2008).
Figura 7 - porcentagem de aprovação dos discentes que buscaram a monitoria
nos semestre letivos 2010.2, 2011.1 e 2011.2.
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Fonte: Arquivo pessoal
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A quantidade de discentes que fazem uso das ferramentas de apoio da
monitoria em química tecnológica ainda é pequena, porém, analisando o
aproveitamento dos frequentadores de plantões presenciais (figuras 6 e
7) e de visitantes do blog, pode-se observar um resultado muito animador,
principalmente se levarmos em conta os índices de retenção da disciplina
Química Tecnológica e da área tecnológica como um todo.

Conclusão
Os resultados de aprovação de discentes que frequentaram os plantões
presenciais e acessaram o blog de química tecnológica, demonstram que
estas ferramentas de apoio ao processo ensino aprendizagem tem atingido os
objetivos propostos de integração entre discente, monitor e demais membro
da equipe. Como resultado percebe-se o envolvimento dos monitores na
prática docente, o desenvolvimento de autonomia por parte dos discentes
que frequentaram os plantões e melhoria do desempenho acadêmico no
componente curricular. Com o intuito de qualificar o trabalho da monitoria
e envolver um maior número de discentes, buscar-se-á desenvolver algo
inovador para melhorar o aprendizado.
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