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Resumo: Expõe uma reflexão sobre a experiência vivida pela monitoria dos 
componentes curriculares Paleografia, Arquivologia e Seminário de Metodologia 
do Ensino de História II orientado pela Professora Juciene B. Félix Andrade e pelo 
Professor Helder Alexandre Medeiros de Macedo. O propósito dessa análise 
comparativa é mostrar as experiências por quais passa a monitora em exercício 
da docência, evidenciando os planejamentos e preocupações, acerca das 
atividades da monitoria. Assim autores como, Crislane B. Azevedo, Déa Ribeiro 
Fenelon e João Batista Carvalho Nunes que refletem sobre a necessidade de 
planejamento na área de ensino e a própria união da pesquisa com aquela 
área.  Metodologicamente,  parte  dos  relatórios  mensais  da  monitoria,  e  de 
fontes iconográficas referentes aos encontros com os alunos, além de todo o 
material elaborado para intervenções e auxílios nas aulas. Conclui que o relato 
dessas experiências servirá para incitar a um maior diálogo sobre a relação 
entre aluno, monitor e professor, facilitando assim a criação de novas abordagens 
que não só auxilie ao professor, mas também possibilite a aprendizagem do aluno 
e do monitor nesse exercício. 
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Abstract: Exposes a reflection on the experience by monitoring the curriculum 
components Paleografia, Archival and History II Teaching Methodology Seminar 
guided by Professor Juciene B. Felix Andrade and Professor Helder Alexandre 
Medeiros de Macedo. The purpose of this comparative analysis is to show the 
experiences which now monitors in the teaching profession, showing the planning 
and concerns about the monitoring activities. Thus authors as Crislane B. 
Azevedo, Déa Fenelon Ribeiro and João Batista Carvalho Nunes who reflect on 
the need for planning in the area of education and the union itself of 
research that area. Methodologically, part of the monthly monitoring reports, 
and  iconographic  sources  relating  to  meetings  with  students,  and  all  the 
material prepared for intervention and aid in class. It concludes that the reporting 
of these experiences will serve to encourage a greater dialogue on the 
relationship between student, monitor and teacher, thus facilitating the creation 
of new approaches that not only assist the teacher, but also enables student 
learning and monitor this exercise. 
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INTRODUÇÃO 
 
Ao ser escolhida para o projeto de monitoria achava que estávamos preparados 
para enfrentar o que fosse aparecer de dificuldade ou que tiraríamos algum 
aprendizado de toda a experiência. O que assombra ou mesmo cativa de todo 
esse processo é a ponte que o monitor exerce entre os professores e os alunos. 
No caso dos discentes, passamos a conhecê-los ou mesmo vê-los de outra 
forma foi um dos principais motivos de nossa análise ao logo desse ano e meio 
como monitora. Como observadora de todo o percurso, no qual os erros e acertos 
dos alunos eram visíveis, a identificação, com as dificuldades e problemas que 
eles apresentaram foi imediata, pois ainda continuo na posição de aluna. Ao 
mesmo tempo percorro caminhos que conduz ao aprendizado da docência. Assim 
um dos  principais  pontos  que  se aprende no ensino é  o desenvolvimento  
de  um  bom  planejamento,  pois  ele  será  essencial  para viabilizar todas as 
atividades propostas para cada disciplina. Crislane Azevedo diz que o ato de 
planejar está inserido em várias esferas da sociedade, porém, “do ponto de vista 
educacional, podemos afirmar que o planejamento é um ato político-pedagógico 
posto que é detentor de intenções. Tal intencionalidade expõe o que desejamos 
realizar e o que pretendemos atingir.”   (AZEVEDO, 
2013.p.5) O caminho da docência exige pesquisa, planejamento, 
comprometimento por parte do monitor. Assim o trabalho proposto nesta reflexão 
tem como principal intento analisar e comparar as experiências pelo qual passou 
a monitora, dentro dos componentes curriculares de Arquivologia, Paleografia e 
Seminário de Metodologia do Ensino de História II evidenciando os  
planejamentos  e  preocupações,  acerca  das  atividades  de  iniciação  à 
docência. 

 
MATERIAIS E MÉTODOS 

 
A construção da pesquisa só foi possível por meio da própria experiência da 
monitora relatada mensalmente através de relatórios. Neles estão registrados 
às atividades referentes ao plano e trabalho e os encontros com os alunos de 
cada uma das três disciplinas. Utilizaremos também fontes iconográficas 
referentes aos encontros e atividades que envolvem os alunos, ainda faremos uso 
dos planos de aula que foram elaborados para as mesmas. A partir do material 
acima apresentado foi feita uma analise comparativa das três experiências, 
evidenciando semelhanças e diferenças, presente em cada componente  
curricular  Utilizamos  autores  como  Crislane  B.  Azevedo,  Déa Ribeiro Fenelon, 
João Batista Carvalho Nunes e Circe Maria Fernandes Bittencourt, que, em seus 
respectivos trabalhos, refletem sobre o exercício da docência, mas também a 
necessidade de planejamento na área de ensino e a própria união da pesquisa 
com aquela área. 

 
RESULTADOS 

 
A partir da análise feita, alguns pontos foram levantados, sendo que uns foram 
positivos e outros negativos. Compreendemos assim, que para cada uma das 
disciplinas, se apresentou uma dinâmica de estudo diferenciada. No caso de



Seminário de Metodologia do Ensino de História II temos a teoria e o ensino como 
foco principal. Já as componentes curriculares Paleografia e Arquivologia pedem 
o enfoque mais prático. Neste caso as formas de se trabalhar cada uma delas 
envolveu primeiramente a teoria em sala, e na sequência partimos para prática 
em laboratório, tendo como resultando um maior aprendizado. Outro ponto em 
comum que estará em foco é a pesquisa como parte essencial para o crescimento 
profissional independente da disciplina. Uma outra questão que consideramos 
positiva foi a valorização para a área do ensino que a monitora apresentou, a 
partir de suas experiências. Contudo resultados negativos da análise comparativa 
também se fazem presentes, entre eles está falta de leitura dos alunos em todas 
as turmas, além do não comprometimento com as atividades propostas. Outra 
questão negativa que se viu presente em todas as turmas é a não procura pelo 
atendimento da monitoria pelos alunos. O que muitas vezes só era realizada por 
meio de determinação vinda dos professores. 

 
DISCUSSÃO 

 
A proposta desta reflexão teve como principal intento analisar e comparar as 
experiências pelo qual passou a monitora, dentro das componentes curriculares 
de Arquivologia, Paleografia e Seminário de Metodologia do Ensino de História 
II evidenciando os planejamentos e preocupações, acerca das atividades da 
monitora. O ponto principal do trabalho foi o planejamento, e sua repercussão de 
aprendizado para o monitor e os alunos. A ação de se planejar na área de ensino 
deve ser entendida como imprescindível para o professor. Pois, segundo Azevedo 
(2013, p.5) planejar, “é importante, do ponto que o professor planeje, reflita 
sobre sua ação, pense sobre o que faz, antes, durante e depois.” Assim, para a 
monitora o processo de planejamento se torna essencial. Pois a partir do 
momento que monitor e professor se reuniram e elaboram como serão abordadas 
as aulas. O processo de reflexão, sobretudo que é desenvolvido se inicia, sempre 
avaliando, como os alunos absorvem esse conteúdo ou mesmo as dificuldades 
que surgem ao longo do semestre. Desta forma o monitor, é um participante de 
grande importância na cadeira, tornando-se ele o elo entre o professor orientador 
e os alunos, representa um suporte a mais nesse processo de crescimento do 
aluno tanto pelo seu conhecimento como por sua situação de igualdade 
acadêmica. Assim Nunes (2007, p.53) afirma que “o monitor é um aluno, que 
participa da cultura própria dos alunos, que tem diferenças com a dos 
professores. A interação [...] tende a favorecer a aprendizagem, contribuindo 
ainda mais para a formação dos alunos e do próprio monitor”. Vemos aqui, 
contudo que o que aborda João Nunes, não prevalece por completo, pois o aluno 
se permite apenas uma interação social com o monitor, mais hesita na busca pelo 
atendimento. Essa questão implica muitas vezes na determinação do professor, 
que vê no discente um descaso no que se refere às atividades elaboradas para o 
desenvolvimento da disciplina. Discorremos assim partir   da   discussão   
proposta,   que   os   resultados   dessa   análise   inicial evidenciaram semelhanças 
e diferenças, em cada uma das disciplinas, mas sempre mantemos o foco no 
planejamento realizado ao início das atividades de cada disciplina e no contato do 
monitor com o aluno.



CONCLUSÕES 
 
Concluímos   que   a   análise   comparativa   da   experiência   de   monitoria 
proporcionou um aprendizado em vários campos tanto para os alunos quanto 
para a monitora. Quanto ao planejamento se mostrou essencial para o desenrolar 
das atividades promovidas pelas componentes curriculares. Ela possibilitou uma 
mudança na dinâmica de estudo, além de potencializar o aprendizado ao longo 
do semestre. Pensamos que esse estudo servirá para incitar  a  um  maior  diálogo  
sobre  as  relações  entre  alunos,  monitor  e professores, facilitando assim a 
criação de novas abordagens que não só auxilie ao professor, mas que também 
possibilite a aprendizagem do aluno e do monitor. 
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