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Esta obra é uma publicação direcionada à divulgação dos trabalhos 
desenvolvidos no âmbito do Programa de Monitoria e do Programa 
Complementar de Estudos do Ensino Médio (PROCEEM), com foco 
na iniciação à docência na graduação, sendo esta sua quinta edição. 
Coordenados pela Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) da UFRN, os 
mencionados programas de ensino contribuem para fortalecer e qualificar 
a formação inicial dos discentes.

Os artigos aqui presentes foram fruto da participação, por meio de 
comunicações orais, de discentes vinculados aos projetos de ensino, no 
Seminário de Iniciação à Docência (SID) e no I Encontro do PROCEEM, 
realizados em outubro de 2016. Tais eventos contaram com a participação 
expressiva de 529 discentes envolvidos com o Programa de Monitoria ou 
com o PROCEEM. Os trabalhos melhor avaliados foram contemplados 
com a publicação e abrangem as mais variadas áreas do conhecimento, 
conforme observaremos nos capítulos resumidamente expostos a seguir.

O primeiro capítulo trata acerca das experiências dos monitores do projeto 
“Desenvolvimento de atividades pedagógicas na disciplina de Processos 
Bioquímicos Vitais”, em um estudo descritivo da monitoria exercida no 
biênio 2015 - 2016. O relato descreve as experiências e o empoderamento 
vivenciados pelos monitores e pelos discentes-alvo do projeto.

Apresentação
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Já a partir do projeto “Metodologias ativas para facilitar o processo o 
ensino-aprendizagem em turmas que cursam Bioquímica”, foram relatadas as 
atividades que visavam tornar mais acessível, didático e significativo o estudo 
da química e bioquímica de moléculas, nas disciplinas de Bioquímica, ofertadas 
para os alunos dos cursos de graduação das áreas médica e biológica.

O capítulo seguinte explicita a busca por proporcionar aos estudantes de 
linguística do curso de Letras/Natal uma reflexão sobre a linguagem a partir 
da escrita. O conceito teórico central advém da noção de writing across 
the curriculum (WAC), a partir do qual a escrita é concebida como um 
recurso de ensino-aprendizagem que desenvolve no estudante a habilidade 
de formar conceitos e métodos relativos a uma disciplina.

O artigo intitulado “Qualificação da informação na atenção integral à 
saúde e dietética” esclarece que as atividades de monitoria propiciaram 
a integração entre discentes, docentes e monitores. Estes promoveram 
juntos atividades de ensino-aprendizagem com base em diferentes olhares, 
de modo a gerar incentivo quanto à atividade da docência.

No capítulo que segue, são relatadas as atividades de monitoria no 
curso de Nutrição, vinculada à disciplina de Microbiologia de Alimentos. 
A ênfase se dá no engajamento dos discentes de graduação no exercício da 
docência e em sua contribuição para o processo de ensino-aprendizagem.

O sexto capítulo busca demonstrar como a monitoria contribuiu para 
a formação discente, aprofundando os conhecimentos em Microbiologia 
Clínica no curso de Farmácia. Demarca, ainda, a importância da participação 
do monitor na organização e no desenvolvimento do componente curricular.

Em seguida, são relatadas as experiências desenvolvidas no projeto 
“Oficina de Finanças Corporativas”, que possibilita a aplicação prática 
dos conhecimentos obtidos em sala de aula no curso de Administração 
e na área de gestão de cooperativas, com base na metodologia do 
Aprendizado Baseado em Problemas (PBL), no intuito de desenvolver a 
aprendizagem dos discentes.
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O oitavo capítulo trata acerca do Parque das Ciências, um espaço não 
formal de ensino que atua na divulgação científica para estudantes da rede 
básica. Como fruto desse projeto, foi construído um minhocário onde os 
monitores realizam pesquisas sobre o processo da vermicompostagem.

Na sequência, apresentamos o relato das atividades ocorridas na 
disciplina de Engenharia Ambiental, no período letivo 2016.2, e que 
consistiam, com o auxílio dos monitores, no desenvolvimento de algoritmo 
e código de programação para a resolução de problemas ligados à 
dispersão de poluentes na atmosfera como facilitador da apreensão do 
conteúdo pelos discentes.

O décimo capítulo desta publicação apresenta uma pesquisa acerca 
da monitoria na disciplina de Dendrometria, nos anos de 2015 e 2016. 
A coleta de dados baseou-se na aplicação de questionário a 17 discentes, 
cuja análise conclui que a monitoria acadêmica é uma atividade importante, 
contribuindo para o melhor desempenho acadêmico dos estudantes.

Em seguida, são apresentadas ações inovadoras realizadas pela equipe 
de monitoria de Química Geral da Escola de Ciências e Tecnologia (ECT) da 
UFRN, no período entre 2015.1 e 2016.2. Essas ações resultaram em um 
aumento significativo da taxa de sucesso no componente curricular.

O décimo segundo capítulo trata sobre como os monitores tornaram-se 
fundamentais na disciplina de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano 
(MADU), ofertada pelo Bacharelado em Ciência e Tecnologia (BCT). O artigo 
demonstra que o trabalho da monitoria resulta em um importante instrumento 
para o processo de ensino-aprendizagem de excelência.

O capítulo seguinte aborda a relevância da monitoria para o desempenho 
dos discentes, conforme observado no relato das atividades desenvolvidas 
no projeto “Diversificação de atividades didáticas – pedagógicas no ensino 
dos princípios biofísicos, patológicos, infecciosos e farmacologia”.

Posteriormente, são relatadas as experiências vivenciadas no âmbito do 
projeto de ensino “Projeto de monitoria em línguas do Instituto Metrópole Digital”. 
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São apresentados como resultado a ampliação do conhecimento relativo à área 
de Língua Portuguesa e de Língua Inglesa, especialmente com relação à leitura 
e à escrita de texto, assim como o estímulo à carreira docente.

No penúltimo capítulo, apresenta-se uma pesquisa realizada com 150 
alunos ingressantes vinculados ao PROCEEM, no que tange ao ensino de 
Biologia nas escolas em que estudaram. Cerca de 50% dos respondentes 
consideraram que o ensino da Biologia foi “ruim”, notadamente devido à 
carência de metodologias de ensino mais adequadas, dinâmicas e atrativas.

Por fim, temos o relato de experiência da equipe de Língua Portuguesa do 
PROCEEM, o qual destaca a relevância de projetos de iniciação à docência 
para alunos de licenciaturas. Observou-se que o desafio de aliar teoria e 
prática é menos problemático para os licenciandos que têm, atualmente, 
a possibilidade de vivenciar as diversas fases do processo educacional.

Pelo exposto, denota-se que essa coletânea gravita em torno de 
relatos de experiências exitosas, desenvolvidas por docentes e discentes. 
Portanto, reiteramos a relevância deste material por seu caráter didático, 
e por constituir-se como um espaço de construção coletiva acerca da 
diversidade da prática docente no âmbito da monitoria e do PROCEEM na 
UFRN. Nesse sentido, esperamos contribuir para a melhoria da qualidade 
do ensino, em geral, e dos Programas de Monitoria e PROCEEM, 
em particular! Boas Leituras!

Os organizadores.





O empoderamento dos alunos 
de enfermagem na monitoria e 
o seu reflexo nos resultados dos 
discentes ingressantes: 
um relato de experiência 

NUNES, H. M. A.1, OLIVEIRA, B. E. C.2, MOURA, E. L. 3, ABREU, L. R. D.4

Resumo

Este relato compartilha experiências dos monitores do projeto 
“Desenvolvimento de atividades pedagógicas na disciplina de Processos 
Bioquímicos Vitais” em um estudo descritivo da experiência de atividades 
de monitoria exercidas no biênio 2015 - 2016. Foram consultados artigos 
científicos, extraídos da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) utilizando a base 
de dados SCIELO e no Portal Periódico CAPES. A experiência do projeto 
levou a um empoderamento dos discentes monitores e alunos egressos, 
proporcionando ao final maior interesse pela disciplina e aumento da procura 
pela equipe do projeto, acarretando em notas excelentes e diminuição do 
número de reprovados. Já aos monitores oportunizou a formulação e 
aplicação de atividades pedagógicas, desenvolvimento de métodos para 
retirar dúvidas, aprofundamento nos conteúdos da disciplina, vínculo com 
as turmas e participação ativa no processo ensino-aprendizagem. Além 
disso, aumento na capacidade de comunicação e linguagem; interesse para 
a docência, bom desenvolvimento em disciplinas posteriores com conteúdo 
relacionado e aumento da autoconfiança e autoestima. Consideramos, pois, 
que a monitoria alcançou melhoria nas notas e aprovações das turmas 
acompanhadas e crescimento profissional, pessoal e social dos monitores, 

1 Discente. Curso de Enfermagem. UFRN. E-mail: helenamartaa@outlook.com.  
2 Discente. Curso de Enfermagem. UFRN. E-mail: biankacaixeta@outlook.com.
3     Discente. Curso de Enfermagem. UFRN. E-mail: ericles_lopes@hotmail.com.  
4 Docente. Departamento de Bioquímica/CB. UFRN. E-mail: lrdabreu@uol.com.br.
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atraindo-os à docência. Dessa maneira, o relato propõe-se a descrever 
as experiências e o empoderamento vivenciados pelos monitores e pelos 
discentes egressos.

Palavras-chave: Iniciação à docência. Docência no ensino superior. 
Processo ensino-aprendizagem. Bioquímica. Docência.

Introdução

Um dos aspectos importantes da matriz curricular de diversos cursos 
no ensino superior das Universidades Federais, desde 28 de Novembro de 
1968, com o advento da Lei 5540 (RESOLUÇÃO Nº. 016/87 – CONSEPE/
UFRN), é a introdução dos discentes no âmbito da vivência docente. Essa 
estratégia permite ao monitor o aprofundamento na disciplina escolhida, 
participação no processo ensino-aprendizagem, atuação como facilitador de 
conhecimentos para os alunos monitorados, auxílio na realização de diversas 
atividades programadas pelo docente e crescimento intelectual, social e 
profissional (GURGEL; LEITE, 2006). Somem-se a isso, as características 
do Programa de Iniciação à Docência da UFRN (Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte) que são: estimular a formação do docente no ensino 
superior, dar uma dimensão pedagógica de trabalho coletivo, respeitar a 
diversidade, incentivar o desenvolvimento de experiências inovadoras com 
metodologias diferenciadas e críticas e favorecer a troca de experiências, 
saberes e competências (DIAS, 2007). Esse processo permite um grande 
crescimento e amadurecimento dos monitores e melhoria no rendimento 
dos discentes egressos alvo das ações da monitoria.

O baixo rendimento das turmas na disciplina em questão levou os professores 
envolvidos a iniciarem projetos pedagógicos voltados à monitoria; desde logo 
se viu então a eficácia em se selecionar alunos qualificados – por meio de prova 
escrita e entrevista – para desenvolver a função de “facilitadores” do conteúdo 
em horários extraclasse compatíveis com a carga horária dos componentes 
curriculares, possibilitando, a descoberta de sua vocação para docência.
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Muitos alunos recém-egressos apresentam dificuldades 
em acompanhar a disciplina que abrange conteúdos 
básicos em Bioquímica, como, por exemplo: estrutura 
química, função e metabolismo das biomoléculas e os 
aspectos metabólicos para adaptações do organismo 
aos estados alimentado, jejum inicial e jejum prolongado; 
conteúdo esse, indispensável para disciplinas posteriores. 
Além disso, a partir da ministração das aulas são realizados 
“exercícios de aprendizado baseados em problema” (ABP), 
“atividades integradoras de conteúdo” (AIC), estudos de 
casos clínicos e mapas conceituais, para que, dessa forma, 
os discentes se apropriem dos conteúdos da disciplina. Para 
que tenhamos sucesso, é significativo o auxílio do monitor 
ao professor, seja na confecção, na execução ou no apoio 
aos alunos para resolução e correção das atividades.

A forma de atuação se deu pela disponibilização 
de horários fixos, em três dias úteis da semana, para 
sanar dúvidas do conteúdo em pauta; essas monitorias 
aconteceram coletivamente (diversos alunos e todos 
os monitores) ou de forma individual (aluno e monitor) 
durante todo o semestre letivo, no entanto, em maior 
intensidade nos períodos de provas, visto que a demanda 
aumenta nessas épocas. Outra estratégia para minimizar 
as dificuldades enfrentadas na disciplina é a formulação 
de mapas conceituais com o intuito de fixar o assunto e 
desenvolver o raciocínio crítico, quesitos esses essenciais 
para os profissionais da área de saúde; o monitor 
auxiliou-os no direcionamento para construção do mapa 
conceitual, elegendo prioridades e conduzindo o trabalho 
para o objetivo do professor.

Nesse contexto, o relato propõe-se a compartilhar 
as experiências de acadêmicos de Enfermagem como 
monitores do projeto de ensino “Desenvolvimento de 
atividades pedagógicas na disciplina de Processos 
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Bioquímicos Vitais”. Essa disciplina é oferecida no primeiro período 
da graduação do curso de Enfermagem pela UFRN, bem como relatar a 
importância da monitoria no processo de ensino-aprendizagem.

Materiais e Métodos

Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de experiência dos 
monitores da disciplina Processos Bioquímicos Vitais. As atividades de 
monitoria foram supervisionadas pelo docente orientador do projeto no 
período de 1 de fevereiro de 2016 a 10 de dezembro de 2016.

As informações necessárias para construção do trabalho foram oriundas 
da vivência dos alunos monitores nas práticas de iniciação à docência, 
do referencial teórico adquirido nas aulas que obtiveram quando cursaram 
a disciplina e o reprisaram e do aprofundamento científico por meio das 
pesquisas na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), utilizando a base de dados 
Scientific Electronic Library Online (SCIELO) com utilização do operador 
booleano “and”, e no Portal Periódico CAPES.

Resultados e Discussão

Os resultados serão demonstrados em duas etapas: a primeira com 
gráficos referentes a aprovações e médias de notas finais na disciplina referente 
às turmas de 2016.1 a 2016.2; na segunda, serão expostas as habilidades e 
competências alcançadas pelas monitoras por meio da execução do projeto.

1 - Aprovações

A Figura 1 representa as aprovações (aprovados + aprovados por nota) 
em porcentagem das turmas 2014.1 a 2016.2. Esses dados foram obtidos 
no sistema SIGAA/UFRN.

De acordo com os dados obtidos no SIGAA, vê-se uma crescente 
tendência no índice de aprovações após o semestre 2014.1, caracterizado 
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tanto pela queda no número de reprovados, quanto 
pela redução de trancamentos na disciplina nas turmas 
seguintes (2014.1 apresentou 12,8% de trancamento, 
enquanto que 2014.2 apontou 13,5%, 2015.1:18,2%, 
2015.2: 14,3%, 2016.1: 10,6% e 2016.2 trancaram 
12,7% dos alunos, segundo dados do SIGAA); no entanto, 
as aprovações obtiveram considerável aumento após 
queda em 2015.1 (69,1%) (Figura 1). As reprovações vêm 
caindo desde 2014.1 (27,7%) até 2016.2 (3,6%). É nítido 
o melhor desempenho nas turmas de segundo semestre 
(2014.2; 2015.2 e 2016.2).

Figura 1 – Rendimento acadêmico entre 2014.1 a 2016.2 das 
turmas da disciplina de Processos Bioquímicos Vitais.  

Desvio padrão: 0,1. 

Fonte: SIGAA/UFRN.

1.1 - Notas finais

A Figura 2 mostra as médias das notas finais da turma 
no período de 2014.1 a 2016.2. Esses dados foram 
obtidos no sistema SIGAA/UFRN. As notas dos discentes 
vêm, segundo o gráfico, em uma tendência crescente, 
apesar de terem caído no semestre 2016.1. A Figura 2 
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revela o crescimento a partir do período 2014.1, que coincide com o início 
dos projetos de ensino.

Figura 2 – Médias das turmas da disciplina de Processos Bioquímicos Vitais. 
Desvio padrão: 2,5.

Desvio padrão: 2,5. 

Fonte: SIGAA/UFRN.

A Figura 3 mostra as notas dos alunos dentro de dois intervalos por nós 
arbitrados, notas entre 6,0 e 10,00, seis notas acima de 8,0 (excelente) 
no período de 2015.1 a 2016.2. Esses dados foram obtidos no sistema 
SIGAA/UFRN.

As notas dos discentes mostram tendência de crescimento, sendo o 
semestre 2016.2 o de melhor rendimento.
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Figura 3 – Aprovados na disciplina de Processos Bioquímicos 
Vitais. Desvio padrão: 1,99. 

Fonte: SIGAA/UFRN.

Montamos um esquema no início do ano letivo para 
o atendimento ao discente, em dias úteis e em horários 
alternados, para alcançar o maior número de plantões 
disponíveis. Nesses atendimentos os assuntos eram 
discutidos nos encontros após terem sido abordados em 
sala de aula, levando ao um não acúmulo de assuntos.  
Esses plantões eram realizados em conjunto pelos 
monitores nos dias que antecediam as provas, tendo 
em vista que a procura pela monitoria se tornava maior 
nesse período. Juntamente aos plantões ocorreu apoio 
ao docente na retirada de dúvidas e cumprimento das 
metas da aula, desenvolvimento de exercícios de fixação 
para auxílio ao professor, prestação de atendimentos 
de dúvidas em relação aos seminários que foram 
apresentados durante todo o semestre, direcionamento 
na produção dos mapas conceituais, que é um método 
eficiente na colagem de conteúdo pelos discentes (SILVA; 
NEVES; SILVA, 2014) e auxílio nas aulas práticas que, por 
a turma ser numerosa, ocorrem simultaneamente em dois 
laboratórios conectados.

45

37

21
25

19 

32

13

42

30

40

35
30

25

20

15

10
5

0

Linear (Nota entra 6 e 10) 

2015.1 2016.1 2016.22015.2

Nota entre 6 e 10 
Linear (Nota maior ou igual a 8) 
Nota maior ou igual a 8 



CADERNO DE MONITORIA N. 5

18

No período de vigência do projeto, foram confeccionados dezenas de 
mapas conceituais. Para ilustrar o resultado, mostramos nas Figuras 4 e 
5 dois mapas conceituais realizados por dois grupos da turma de 2016.2. 
É interessante notar que, mesmo sobre o um mesmo tema, os grupos o 
estruturaram e o apresentaram de forma totalmente diferente, atingindo 
nosso objetivo, que é a apropriação e apresentação do conteúdo de forma 
estruturada e relacionada. Em ambos os mapas, vemos a representação 
do funcionamento do metabolismo bioquímico nos seres humanos, nos 
estados de alimentado, jejum inicial e jejum prolongado.

Figura 4 – Mapa conceitual elaborado por grupo da turma do semestre 2016.2.
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Figura 5 – Mapa conceitual elaborado por grupo da turma do semestre 2016.2

Fonte: Mapa confeccionado por Anderson Souza, Cecília Cassiano, Edriana 
Medeiros, Jéssica da Silva; graduandos de enfermagem UFRN - 2016.2. 
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A atuação da monitoria junto à turma nas aulas teóricas, aulas práticas e 
no atendimento extraclasse favoreceram o interesse da turma na disciplina, 
o esclarecimento de sua importância nos anos seguintes do curso, a 
procura constante à equipe do projeto, acarretando, consequentemente, 
em notas excelentes por maior parte da turma (alunos que eram assíduos 
nas monitorias) e diminuição do número de reprovados.

2 - Habilidades e competências adquiridas

As ações realizadas nos semestres de vigência do projeto de ensino 
na disciplina de Bioquímica possibilitaram um significativo empoderamento 
por parte dos monitores, o desenvolvimento de vínculo com as turmas 
acompanhadas, proporcionando a aquisição de um dos objetivos do 
projeto: troca de saberes; além da melhora no desempenho em disciplinas 
posteriores com conteúdo relacionados ou não; melhora na capacidade 
de comunicação e linguagem; interesse para a docência; assimilação de 
conteúdo de forma significativa; aumento da autoconfiança e da autoestima.

Essas atividades foram significativas na formulação/percepção da 
metodologia que mais se adequa aos monitores e na percepção do 
processo ensino-aprendizagem que melhor atende aos alunos e produz 
melhores resultados.
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Quadro 1 – Habilidades adquiridas e desenvolvidas pelos 
monitores no projeto de ensino “Desenvolvimento de atividades 
pedagógicas na disciplina de Processos Bioquímicos Vitais”, do 

curso de enfermagem da UFRN, Natal, Rio Grande do Norte, Brasil.

HABILIDADES
Formulação e aplicação de atividades de fixação
Desenvolvimento de métodos de retirar dúvidas
Aprofundamento nos conteúdos da disciplina
Aumento da desenvoltura de comunicação e linguagem

Vínculo com as turmas
Participação ativa
Aquisição do processo ensino-aprendizagem
Melhor desempenho em disciplinas 

correlatas ou não
Aumento da autoestima e da autoconfiança
Interesse para a docência
Didática de ensino

Fonte: Autoria própria.

Considerações Finais

As experiências vivenciadas com a execução do 
projeto de ensino “DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES 
PEDAGÓGICAS NA DISCIPLINA DE PROCESSOS 
BIOQUÍMICOS VITAIS” possibilitaram a aproximação 
com a docência no ensino superior e todos os seus 
atrativos, como, por exemplo: aproximação e geração 
de vínculo discente-monitor e docente-monitor, 
realização de diversas atividades a fim de conduzir a 
uma melhor fixação do conteúdo e noções das práticas 
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de laboratório aprimoradas; bem como a participação na metodologia 
ensino-aprendizagem, essencial na formulação de professores capazes de 
repassar o conteúdo apesar acompanharem seres singulares no processo 
de aprendizagem. Além de significativo empoderamento que se refletiu em 
uma maior autoestima e autoconfiança, fatores esses que influenciaram na 
vida acadêmica dos participantes.

Os resultados planejados pelo orientador foram alcançados de forma 
significativa e repercutidos em aumento nas aprovações, notas melhoradas 
e redução nos trancamentos e reprovações. Dessa maneira, o aprendizado 
proporcionado pelo projeto facilitou o aperfeiçoamento da técnica de ensino 
aos alunos monitores, atraindo-os à docência, sendo esse um dos objetivos 
do presente projeto de ensino. As dificuldades enfrentadas, tais como choques 
de horários, resolução de problemas junto à equipe e disponibilização em 
dias não úteis, evidenciam o bom aproveitamento da oportunidade oferecida, 
assim como corroboram para a necessidade de continuidade de projeto de 
ensino na disciplina de processos bioquímicos vitais.
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Metodologias ativas para 
facilitar o processo de ensino e 
aprendizagem em turmas que 
cursam bioquímica

SANTOS, I. R.1, FERREIRA, V. D. S.2 , MEDEIROS, M. V. S.3, LIMA, R. V. C. 4, 
FILGUEIRA, L. G. A. 5, SOUZA, G. P. V. A. 6, MATTA, L. D. M.7

Resumo

Este projeto visa tornar mais acessível, didático e significativo o estudo da 
química e bioquímica de moléculas, conteúdos ministrados nas disciplinas 
de bioquímica, ofertada para os alunos dos cursos de graduação das áreas 
médica e biológica e que apresentam essa disciplina como obrigatória 
em suas estruturas curriculares. O objetivo deste projeto foi despertar 
nos alunos o interesse em compreender a química e o metabolismo das 
moléculas, relacionando suas estruturas às suas funções, ao seu cotidiano, 
ao metabolismo corporal, às doenças metabólicas, entre outros. Isso se deu 
a partir do estímulo que os alunos tiveram para a criação de moléculas da 
membrana celular, utilizando de materiais simples e recicláveis, como ainda 

1 Discente. Ciências Biológicas – Licenciatura. UFRN. E mail: isa_rds@hotmail.com
2 Discente. Ciências Biológicas – Bacharelado. UFRN. E mail: veronicadsf@gmail.com
3 Graduado em Ciências Biológicas – Licenciatura. UFRN. E mail: 
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4 Graduada em Ciências Biológicas – Licenciatura. UFRN. E mail: 

rayanavanessa@hotmail.com
5 Docente. Departamento de Bioquímica. Centro de Biociências. UFRN. E-mail: 

lucianagalves@hotmail.com
6 Docente. Departamento de Bioquímica. Centro de Biociências. UFRN. E-mail: 

giulipaiva@gmail.com
7 Docente. Departamento de Bioquímica. Centro de Biociências. UFRN. E-mail: 

lucianadamatta@hotmail.com
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ao estímulo diário, nas aulas, por meio de aulas interativas, utilizando vídeos. 
Os alunos foram estimulados também por meio da resolução de problemas, 
que os fizeram compreender a importância de tais moléculas e de seu 
metabolismo para os organismos vivos, e ainda participaram das gincanas 
do conhecimento e desenvolveram vídeos, entre outras metodologias.

Palavras-chave: Metodologia. Bioquímica. Ensino. Aprendizagem.

Introdução

Ensinar Bioquímica tem se mostrado um desafio, pois, aliado ao 
número crescente de publicações na área, há o desestímulo aparente 
do aluno com relação às disciplinas de Bioquímica ministradas em seus 
cursos. Talvez pela complexidade dos conteúdos, as aulas expositivas 
tradicionais não estejam dando conta de mostrar a verdadeira importância 
da disciplina para os alunos. Dessa maneira, torna-se cada vez mais 
evidente a necessidade de mudanças que tornem o ensino da bioquímica 
mais prazeroso, e de melhor compreensão, para torná-lo significativo 
(AUSUBEL; NOVAK; HANESIAN, 1980).

Na pesquisa realizada por Beckhauser, Almeida e Zeni (2006), estes 
propuseram a seguinte pergunta aos alunos ingressantes dos cursos de 
Farmácia, Medicina e Ciências Biológicas da FURB (Fundação Universidade 
Regional de Blumenau):  “Você acha a disciplina de Bioquímica importante 
devido à natureza de seu curso?”. Em torno de 95% dos alunos responderam 
que sim. Os autores da pesquisa acreditam que os alunos têm consciência 
da importância da disciplina para suas formações e que cabe ao docente 
mostrar a real aplicabilidade dessa para cada curso.

Com a perspectiva de mudar a forma de ensinar bioquímica, muitos 
docentes têm procurado, nos últimos anos, desenvolver metodologias 
de ensino diferentes, a fim de obter resultados mais satisfatórios em 
relação à aprendizagem dos alunos, tais como: utilizar-se de problemas 
(MATTA; FILGUEIRA; SOUZA, 2013; AQUILANTE et al., 2011), modelos 
didáticos (CORPE; MOTA, 2014), jogos didáticos (FARKUH; PEREIRA-



Metodologias ativas para facilitar o processo de ensino e 
aprendizagem em turmas que cursam bioquímica

27

A N O T A Ç Õ E S

LEITE, 2014), dinâmicas (OENNING; OLIVEIRA, 2011), 
desenvolvimento de softwares educacionais (TRINDADE 
et al., 2011), abordagens investigativas (ROSSI-
RODRIGUES; GALEMBECK, 2011), desenvolvimento de 
mapas conceituais (SCHIMIDT et al., 2014), entre outros.

O Departamento de Bioquímica da UFRN sempre 
procurou desenvolver diferentes metodologias de ensino 
por preocupar-se com o ensino da bioquímica e por 
compreender as dificuldades relatadas pelos alunos 
ao cursar a disciplina. Assim, o objetivo principal deste 
trabalho foi dinamizar e aprimorar o processo de ensino 
e aprendizagem desse componente curricular, propondo 
atividades lúdicas como confecção de moléculas, criação 
de vídeos, resolução de situações problema e ainda, 
gincanas.  Dessa maneira, esperou-se melhorar o ensino 
dos conteúdos da disciplina na graduação, motivando os 
alunos a desenvolver habilidades necessárias ao estudo 
da bioquímica e contribuir para a formação dos alunos 
monitores do projeto.

As atividades aqui descritas foram aplicadas nas 
turmas de Diversidade Molecular, componente obrigatório 
e exigido nas estruturas curriculares dos Cursos de 
Ciências Biológicas Licenciatura e Bacharelado. Nessa 
disciplina são estudadas as estruturas químicas das 
moléculas e suas funções. 

Materiais e Métodos

1- Criação de moléculas e montagem da matriz extra-
celular

Inicialmente, a turma foi distribuída em grupos. Cada 
um destes ficou responsável pela confecção de uma 
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molécula, entre elas: lipídeos de membrana, integrinas, colágeno, elastina, 
laminina, fibronectina, ácido hialurônico e proteoglicanos. Em seguida, os 
grupos deveriam pesquisar e estudar sobre as moléculas, buscando suas 
estruturas químicas, funções e possíveis interações que essas poderiam 
realizar com outras moléculas na membrana e na matriz extracelular e, 
posteriormente, confeccionar as moléculas com materiais diversos, às suas 
escolhas. Em um dia marcado e já definido no cronograma, anteriormente, 
os alunos deveriam levar as moléculas confeccionadas pelos grupos para 
a sala de aula. Cada grupo apresentaria sua molécula para os demais, 
ressaltando suas estruturas e funções. Ao término de cada apresentação, 
o grupo deveria ir montando a membrana e matriz extracelular, molécula a 
molécula, para que fosse obtido um modelo didático, o qual foi analisado 
e discutido com toda a turma. Ao final da disciplina, foi aplicado um 
questionário aberto com questões acerca dos pontos fortes e fracos da 
atividade desenvolvida na disciplina com o objetivo de avaliá-la. Em todas 
essas etapas a função do monitor era auxiliar os alunos, orientando-os no 
cumprimento de cada uma.

2- Criação e exposição de vídeos

A proposta da criação de vídeos deu-se da seguinte forma: os grupos 
deveriam criar um vídeo envolvendo todos os assuntos estudados ao longo 
do semestre na disciplina, de maneira resumida. Esses vídeos seriam 
assistidos por toda a turma no último dia de aula, finalizando a disciplina, 
e servindo como base para uma grande retrospectiva do que foi estudado. 
Os vídeos deveriam ter, no máximo, 5 minutos de duração. 

3- Gincana entre grupos

A Gincana entre grupos foi desenvolvida após o término da unidade 1, 
em que os assuntos ministrados foram relacionados à água, ao pH e sistema 
tampão. Inicialmente, foi solicitado aos alunos que estes estivessem em dia 
com o assunto, estudando-os anteriormente, mas que no dia da atividade 
poderiam levar livros e anotações de caderno.
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Anteriormente a esse dia, a equipe (docente e 
monitores) elaborou 20 questões que seriam divididas 
entre os grupos no dia da atividade. Chegado o dia, a 
sala foi dividida em dois grandes grupos, o grupo 1 e o 
grupo 2. Os alunos de cada grupo iam sendo sorteados, 
dirigiam-se à frente de toda a turma e tentavam responder 
às perguntas elaboradas pela equipe. Foram feitos 10 
questionamentos para cada grupo. Cada aluno tinha 2 
minutos para respondê-lo e, caso não conseguisse, essa 
questão era transferida ao outro grupo, quando um outro 
aluno deste era sorteado e tentava responder à questão, 
até que a pergunta fosse respondida adequadamente. 
O aluno que acertasse a resposta ganharia 1,0 (um) 
ponto para seu grupo. Ganharia a gincana o grupo que 
conquistasse mais pontos.

4- Atividade Integradora dos Conteúdos

Tal metodologia se refere mais especificamente à 
aplicação de problemas que integrem os próprios assuntos 
ministrados na disciplina, para que os alunos percebam 
as relações que as moléculas podem realizar entre si. 
Além disso, abrangem também assuntos ministrados 
nas disciplinas cursadas paralelamente, ou mesmo em 
semestres anteriores, fazendo com que percebam que as 
moléculas apresentam relações e interagem em todos os 
organismos para originar a vida, o metabolismo.

Um exemplo de atividade é disponibilizado na Figura 
1. Os alunos já tinham tido as aulas de pH e sistemas 
tampões, como ainda de aminoácidos, proteínas, 
enzimas e carboidratos. O título do problema era este: 
“As plantas apresentam vários mecanismos de defesa 
contra patógenos, dentre eles podemos citar algumas 
moléculas envolvidas neste fenômeno, como os inibidores 
de proteases, glucanases, aminoácidos não proteicos, 
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lectinas, quitinases, flavanoides, entre outros. O tubo digestivo dos insetos 
é composto pela membrana peritrófica, que protege o epitélio da abrasão 
e promove a compartimentalização de enzimas tornando mais eficiente o 
processo digestivo.

Figura 1 – Tubo digestivo dos insetos.

Fonte: <http://s3.amazonaws.com/magoo/ABAAAfdJgAA-110.jpg>. Acesso em: 
10 jun. 2013.

Diante desse fato, pergunta-se: Qual o papel desempenhado pelas 
moléculas, citadas acima, no mecanismo de defesa desses vegetais? Tais 
mecanismos de defesa protegem as plantas contra o ataque dos insetos? 
Embase suas suposições.  Para responder ao problema, os alunos deveriam 
pesquisar a ação das moléculas descritas e descobrir as relações entre o 
mecanismo de defesa das plantas e a morte de insetos.

Atividades semelhantes a essa foram aplicadas nas turmas e discutidas 
com os alunos de maneira aberta, quando todos podiam argumentar e 
levantar suposições sobre a resolução dos problemas e relacionar com 
conhecimentos prévios existentes. O papel do monitor foi crucial para que o 
trabalho pudesse acontecer satisfatoriamente, pois na ausência do docente 
era o monitor quem orientava a busca por informações.
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Resultados e discussão

1- Criação de moléculas e montagem da matriz extra-
celular

Todos os grupos produziram as moléculas solicitadas 
nos mais variados tipos de material (Figura 2). Utilizaram 
cartolinas, massa de modelar, canudos de plástico, 
elásticos, palitos de picolé, palitos de fósforo, linhas de 
telefone e isopor. 

O grupo que confeccionou os lipídeos de membrana 
foi o primeiro a apresentar, pois nessa sequência, após 
o término da apresentação da molécula, eles montaram 
a membrana, que seria a base para adicionar as outras 
moléculas e montar a matriz extracelular. Dando 
continuidade, os próximos grupos foram apresentando 
as moléculas produzidas por eles, ressaltando suas 
estruturas, funções e, logo em seguida, acrescentando 
à membrana já criada pelo primeiro grupo. Ao final de 
tudo, um lindo modelo didático foi criado por eles, que 
serviu para estudar o conteúdo de uma maneira mais 
lúdica. Muitos docentes têm se utilizado desse tipo de 
metodologia na tentativa de favorecer o processo de 
ensino e aprendizagem (CORPE; MOTA, 2014; JUSTINA; 
FERLA, 2006; ORLANDO et al., 2009).

De uma maneira geral, as etapas da atividade foram 
cumpridas com sucesso. Todos os grupos confeccionaram as 
moléculas, mas foi perceptível que alguns grupos estudaram 
pouco a respeito dessas e, assim, suas apresentações 
foram mais superficiais. É muito importante que os alunos 
percebam sua função como ativos no processo de ensino 
e aprendizagem, mudem suas posturas de mero receptores 
de informações e tornem-se mais abertos ao processo de 
aprendizagem (AUSUBEL; NOVAK; HANESIAN, 1980).
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Figura 2 – Modelos didáticos montados pelos alunos: (A) modelo didático 
produzido por alunos matriculados na disciplina no turno vespertino, (B) modelo 

didático produzido por alunos matriculados no turno noturno.

Fonte: Autoria própria.

Um pequeno questionário foi aplicado e a maioria dos alunos avaliou 
positivamente a atividade, opinando que serviu, principalmente, como 
metodologia a ser utilizada para a fixação do conteúdo e facilitação da 
aprendizagem. Fato esse perceptível nas avaliações, quando grande 
parte da turma foi capaz de responder aos questionamentos propostos, 
algo que não ocorria anteriormente, quando essa metodologia não era 
ainda utilizada. Acredita-se que os conhecimentos teóricos exigidos nas 
primeiras etapas da atividade, envolvendo a confecção das moléculas, 
possibilitaram tanto sua materialização como ainda a montagem do 
modelo didático, de modo a estimular uma aprendizagem significativa, 
por permitir a construção de significados e a assimilação das informações 
(AUSUBEL; NOVAK; HANESIAN, 1980).

2- Criação e exposição de vídeos

Todos os grupos realizaram a atividade e criaram vídeos e, no dia 
marcado no cronograma, todos apresentaram seus vídeos para a turma. 
Um grupo criou um vídeo intitulado o Xote das moléculas, em que a 
letra da música utilizada foi alterada e descrevia as estruturas e funções 
das moléculas. Um outro criou um vídeo do show do milhão, em que 
o personagem de Sílvio Santos era um dos alunos do grupo. Este fazia 
perguntas à participante, outra aluna do grupo, que procurava respondê-
las, e a revisão dos assuntos ia sendo feita. 
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Um grupo preparou um clipe muito interessante e 
dançante em que também transformaram a letra da música 
para que essa descrevesse os assuntos estudados. Outro 
vídeo criado trazia um diálogo utilizando um trecho do 
filme Procurando Nemo. Nesse eles também descreviam 
o estudo das moléculas realizado na disciplina. Um 
repente foi criado por um outro grupo, em que os alunos 
se desafiavam, trazendo várias descrições dos assuntos 
vistos em sala de aula. 

Acredita-se que tal atividade tenha contribuído para 
um despertar final (já que foi aplicado no último dia de 
aula) acerca das estruturas e funções das moléculas, pois 
para desenvolver os vídeos os alunos tiveram que buscar 
informações corretas acerca dos conteúdos estudados. 
Também se trata de um tipo de atividade que desperta 
naturalmente o interesse dos alunos, por se utilizar de 
um recurso tecnológico que muitos deles já dominam, 
ou desenvolvem rapidamente quando é necessário criar 
o vídeo, pois se interessam em fazê-lo. A produção de 
objetos de aprendizagem já tem sido utilizada para auxiliar 
na formação de professores com sucesso, por desenvolver 
habilidades multidisciplinares (TAROUCO et al., 2006).

3- Gincana entre grupos

Os alunos se mostraram muito receptivos à 
atividade, seguiram as regras previamente definidas e 
buscaram responder as questões quando sorteados. 
Percebeu-se bastante engajamento entre esses e, mesmo 
com um certo clima de competição, eles se mantiveram 
solidários uns aos outros, buscando auxiliar os alunos 
de seu grupo que estavam inseguros a responder aos 
questionamentos quando sorteados. Nesses momentos, 
discutiam e chegavam juntos a um consenso sobre a 
resposta correta. Apesar de o tempo ser relativamente 
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curto, foi possível perceber tais interações, fator importante para criar um 
ambiente favorável à aprendizagem (BECKHAUSER; ALMEIDA; ZENI, 2006).

Nas avaliações, foi possível perceber melhoria nas respostas do 
referido assunto abordado na gincana, quando comparamos com as do 
semestre anterior, indicando com isso que a forma proposta de atividade 
lúdica possa ter contribuído para a aprendizagem significativa. O aprender 
brincando foi levado a sério.

4- Atividade Integradora dos Conteúdos

Após o desenvolvimento dessa atividade, foi possível perceber maior 
participação e engajamento dos alunos em procurar pesquisar para 
responder aos questionamentos propostos, como ainda maior interesse 
em relação à disciplina e maior integração entre docente e alunos, como 
também com a monitoria. Leite e Esteves (2005) já haviam relatado 
sobre a importância da resolução de problemas para os alunos, pois 
essa metodologia envolve ativamente os alunos no processo de Ensino e 
Aprendizagem e está intrinsecamente relacionado com o desenvolvimento 
de competências e experiências cognitivas relevantes para a vida cotidiana, 
causando um efeito positivo nesses.

Ao final do semestre, foi aplicado um questionário para que os 
alunos avaliassem a disciplina, quando eram feitas perguntas acerca da 
metodologia utilizada. Algumas respostas estão a seguir:

“A utilização de exercícios de fixação iria auxiliar nos estudos”.

“A utilização de seminários para integrar na nota”.

“É muito interessante para compreender a disciplina, já que não é muito 
fácil levá-la ao dia-a-dia, poderia ser feito com todas as disciplinas”.

As duas primeiras afirmações indicam que os alunos também 
necessitam mudar suas posturas e procurar participar de forma ativa do 
processo de ensino e aprendizagem. Ou seja, deveriam estar abertos ao 
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desenvolvimento de habilidades e competências, não se 
preocupando apenas em fixar conteúdos, memorizá-los e 
recuperá-los quando solicitados por ocasião de notas e 
provas (MITRE et al., 2008).

Considerações Finais

É possível perceber que todas as metodologias 
ativas desenvolvidas nessas turmas foram bem aceitas 
pela maioria dos alunos, embora alguns ainda resistam 
e prefiram manter-se na postura de receptores de 
conteúdos. Essa atitude necessita ser mudada para que 
esses alunos consigam interagir bem com os demais e, 
juntos, buscarem realizar as atividades propostas para 
que consigam desenvolver habilidades necessárias aos 
graduados em Ciências Biológicas. Acredita-se que os 
assuntos tratados possam ter sido mais compreensíveis 
e menos abstratos, pois foi perceptível a melhoria das 
respostas dos alunos às questões das avaliações que 
envolviam os assuntos trabalhados utilizando-se das 
metodologias ativas, e assim demonstrar que os objetivos 
foram atingidos. 
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A escrita como estratégia de 
ensino de teorias linguísticas

PINHEIRO, C. L.1, OLIVEIRA, J. S.2

Resumo

O objetivo deste trabalho é apresentar os princípios e alguns dos 
resultados de um projeto de ensino cuja finalidade é proporcionar 
aos estudantes de linguística do curso de Letras experiências de 
sala de aula que lhes permitam lidar com problemas relacionados 
à reflexão sobre linguagem através da escrita. O conceito teórico 
central advém da noção de Writing Across the Curriculum (WAC), 
discutida no quadro da pesquisa em didática da escrita. Escrever 
para aprender significa que os estudantes, no contexto universitário, 
não apenas aprendem a escrever, mas escrevem para aprender. 
A proposta foi aplicada, no primeiro semestre de 2015, em duas 
turmas de linguística I do curso de Letras, com o auxílio de uma 
monitora. Os resultados mostram que o uso da escrita como meio 
de auxiliar a formação de um sujeito crítico-reflexivo apto a pensar e 
discutir linguística possibilitou progressos tanto na aprendizagem de 
conceitos e teorias linguísticas como na produção textual. Conclui-se, 
portanto, que a capacidade de escrever exerce notável influência no 
desenvolvimento acadêmico, porque está a serviço da aprendizagem 
e porque constitui um mecanismo valioso na concretização de formas 
diversas de comunicação e socialização de saberes.
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Introdução

A escrita é uma das principais competências que um indivíduo 
pode e deve adquirir e desenvolver ao longo da sua vida. É também um 
dos indicadores do sucesso escolar em função do papel importante 
que desempenha nos processos de construção e expressão do 
conhecimento adquirido nas áreas do saber. A escrita vem também, 
nos últimos anos, sendo entendida como ferramenta de aprendizagem. 
Nesse sentido, algumas propostas de trabalho apareceram, sobretudo 
no ensino universitário, para permitir aos estudantes em formação não 
apenas o domínio da leitura e da escrita em geral, mas a apropriação 
dos modos de fazer e pensar próprios das disciplinas.

Este trabalho se situa nesse contexto. Nosso objetivo é apresentar os 
princípios e alguns dos resultados de uma proposta de ensino, que foi 
concebida dentro de um projeto mais amplo de melhoria da qualidade 
de ensino na graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN). A partir dos estudos sobre o movimento Writing Across the 
Curriculum (WAC) 3, que surgiu no quadro da pesquisa em didática da escrita 
na França, no Reino Unido e nos Estados Unidos, a proposta tem o propósito 
de focalizar a escrita como potencial para melhorar a aprendizagem dos 
conteúdos dos cursos de introdução à linguística, que contemplam o campo 
de estudos das teorias e da história das ideias linguísticas.

O WAC assume que a escrita é, simultaneamente, meio de comunicação 
e interação e meio de aprendizagem. Entende-se, portanto, que ela não 
deve ser objeto de estudo apenas nas aulas de língua.

“Escrever para aprender” significa que os estudantes não apenas 
aprendem a escrever, mas também escrevem para aprender. Esse 
conceito foi discutido e teorizado no quadro da pesquisa didática 
francesa (por exemplo, Reuter, 2004), na América do Norte e no 
Reino Unido, onde o conceito encontrou sua origem nos trabalhos 
de James Britton e seus colegas. De fato, ele forneceu uma 

3 Escrita através do currículo.
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melhor justificativa do recurso à escrita como 
ferramenta de aprendizagem e não mais apenas 
como ferramenta de avaliação da aprendizagem. 
A escrita tornou-se um meio de formar conceitos 
e métodos relativos a uma dada disciplina além de 
selecionar os estudantes4. (RUSSEL, 2012, p. 23).

Segundo Russel (2012), pesquisas recentes 
desenvolvidas com vinte e três mil estudantes, em oitenta 
e duas universidades, mostram que a escrita contribui 
significativamente para a aprendizagem. O autor destaca 
algumas conclusões a que chegaram essas pesquisas.

Quando as instituições oferecem aos estudantes 
atividades intensivas de escrita, que requerem 
um desafio intelectual, os estudantes se engajam 
em atividades de aprendizagem mais profundas 
como a análise, a síntese, a integração de ideias 
provenientes de fontes diversas, e apreendem 
melhor o conteúdo dos cursos, ao mesmo tempo 
fora e dentro da sala de aula. Além disso, os 
estudantes cujos professores oferecem projetos 
com essas mesmas características apresentam 
um desenvolvimento e uma aprendizagem mais 
significativa em termos pessoais, sociais, práticos e 
acadêmicos5. (RUSSEL, 2012, p. 23-24).

4 “Écrire pour apprendre” signifie que les étudiants non seulement 
apprennent à écrire mais aussi écrivent pour apprendre. Ce concept 
a été discuté et théorisé dans le cadre de la recherche didactique 
française (par exemple, Reuter, 2004) ainsi qu’en Amérique du 
Nord et au Royaume-Uni, où le concept trouve son origine dans 
les travaux de James Britton et ses collègues. Il a en effet fourni 
une meilleure justification du recours à l’écriture comme outil 
d’apprentissage et non plus seulement comme outil d’évaluation 
de l’apprentissage. L’écriture est devenue un moyen de former à 
des concepts et des méthodes relatifs à une discipline donnée ainsi 
qu’un moyen de sélectionner les étudiants.

5 Quand les institutions offrent aux étudiants des activités intensives 
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Essa concepção de escrita como ferramenta de aprendizagem 
encontra fundamento em estudos que consideram a escrita como um 
fator de desenvolvimento cognitivo, ou seja, como elemento facilitador da 
estruturação do pensamento, essencial à emergência do raciocínio lógico 
e formal. Isso é possível, por um lado, porque a escrita pode facilitar a 
reflexão sobre as ideias, que, ao serem postas no papel, ou numa tela de 
computador, tornam-se concretas e permanentes. Por outro lado, a escrita 
ocorre, na maioria dos casos, na ausência do real, o que consequentemente 
cria a necessidade de maior explicitação das ideias. Olson (1995), por 
exemplo, defende a tese segundo a qual o ato de escrever capacita a 
pessoa e incentiva escritores e leitores a dizer e pensar sobre as coisas e 
dizê-las de forma diferente de como se diz pela fala. A escrita implica um 
único modo de compreensão que se divorcia a forma do significado.

A questão também pode ser compreendida à luz de modelos do 
processo de escrita como o de Flower e Hayes (1981). Segundo esse 
modelo, o ato de escrita constitui uma tarefa de resolução de problemas 
cujos componentes essenciais são a planificação, a redação e a revisão. No 
âmbito de qualquer um desses componentes, emerge um conjunto de tarefas 
favorecedoras da aprendizagem. A planificação pressupõe a mobilização 
dos conhecimentos, a sua ativação na memória do escrevente, a seleção 
e organização das ideias em função dos objetivos e do destinatário do 
texto. A redação implica a transformação de uma representação mental da 
realidade em linguagem verbal, o que exige um alto de grau de explicitação 
e organização das ideias. Passa-se do nível do discurso interior, que tem 
uma sintaxe própria, às vezes, mesmo que aparentemente, desconexa e 
incompleta, para um nível de maior dependência estrutural, que exige não 
só a capacidade de relacionar diferentes ideias num plano mental, mas 
também o uso adequado dos mecanismos linguísticos que permitem a 

d’écriture, nécessitant un défi intellectuel, les étudiants s’engagent dans des activités 
d’apprentissage plus profondes telles que l’analyse, la synthèse, l’intégration des idées 
provenant de sources variées, et sont également plus aux prises avec le contenu du cours, 
à la fois dans et hors de la classe. De plus, les étudiants dont les enseignants offrent des 
projets avec ces mêmes caractéristiques, reportent un développement et un apprentissage 
plus significatifs en termes personnels, sociaux, pratiques et académiques.
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sua adequada expressão de forma sequencial. A revisão, 
finalmente, requer do escrevente o ato de distanciamento 
do texto para poder refletir sobre ele e avaliá-lo à luz de 
diferentes parâmetros.

Segundo Barzeman (2009), o princípio de que 
a escrita serve de ferramenta para a aprendizagem 
tem um grande aporte cognitivista. O autor lembra 
que muitas pessoas já tiveram, ao escrever, a 
experiência de chegar a uma nova perspectiva, 
de ver coisas diferentes, depois de ter escrito um 
artigo, um relatório ou quaisquer outros textos que 
as fizeram compreender fatos ou ideias também 
de maneiras diferentes. Quando as pessoas saem 
de um evento de escrita, elas adquirem novos 
pensamentos e desenvolvem novas perspectivas 
de solução de problemas que não tinha antes. Isso 
acontece, porque, quando as pessoas assumem a 
tarefa de escrever um texto específico, a sua atenção 
fica focada até o momento em que o problema a ser 
discutido pareça resolvido. 

Barzeman (2009) retoma alguns trabalhos já 
desenvolvidos sobre o tema para mostrar que, realmente, 
o componente cognitivo mobilizado pela escrita exerce 
um forte impacto no processo de aprendizagem. No 
entanto, para o autor, muitos desses trabalhos apontam 
para a possibilidade de que a tarefa cognitiva e as práticas 
associadas à produção de gêneros estão também 
relacionadas com o seu potencial da escrita para apoiar 
diferentes formas de aprendizagem. O autor, então, a partir 
das ideias de Vygostsky (1986), considera o gênero como 
ferramenta de cognição e defende a tese de que o gênero 
pode contribuir para a aprendizagem e o desenvolvimento. 

Para Barzeman (2009), a forte heterogeneidade e 
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as diferenças dos gêneros fornecem os espaços comunicativos nos 
quais as práticas cognitivas de domínios especializados podem ser 
apreendidas. Os gêneros indexam a identificação e a visualizção de 
material pertinente, experiências e dados e formas de raciocínio. Os 
gêneros apresentam as possibilidades subjetivas a serem tomadas e as 
relações entre vários textos de um mesmo domínio. Nesse sentido, em 
um contexto ou entre contextos, eles, sempre em sistema ou em redes, 
oferecem um trampolim educacional para que os indivíduos passem de 
uma acumulação quantitativa de dados, fatos, informações, conceitos 
dispersos e desordenados a uma transformação qualitativa. A inserção 
do aprendiz nos gêneros lhe permite internalizá-los e, em seguida, 
intregrá-los e transformá-los em outros sistemas funcionais cognitivos 
pré-existentes. 

Qualquer que seja o nível necessário de atividade cognitiva, os gêneros 
identificam um espaço para o escritor em desenvolvimento 
trabalhar, bem como fornecem a forma e as ferramentas 
particularmente úteis de solução que o escritor procura. Ao 
assumir o desafio de um gênero se é lançado para o espaço 
do problema e as estruturas e práticas tipificadas dos gêneros 
fornecem os meios de solução. Quanto maior o desafio para a 
solução, maiores serão as possibilidades de crescimento cognitivo 
que ocorrem no processo de solução. Assim, na escola e no 
trabalho a interação entre desenvolvimento cognitivo individual e 
grupal pode ser mediada por gêneros específicos do sistema de 
atividade6. (BARZEMAN, 2009, p. 13).

6 Whatever the level of cognitive activity required, genres identify a problem space for the 
developing writer to work in as well as provide the form of the solution the writer seeks 
and particular tools useful in the solution. Taking up the challenge of a genre casts you 
into the problem space and the typified structures and practices of the genre provide the 
means of solution. The greater the challenge of the solution, the greater the possibilities 
of cognitive growth occurring in the wake of the process of solution. Thus in school and 
in the professions the interaction between group and individual cognitive development 
can be seen as mediated by activity system-specific genres.
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Desenho do projeto 

A nossa experiência de ensino com as unidades 
curriculares da área da Linguística teórica, notadamente, 
os cursos de linguística I, que contemplam o campo 
de estudos da linguística e suas principais correntes, 
principalmente aquelas que servirão de base teórica 
para as demais unidades curriculares integrantes da 
matriz curricular do curso de Letras, revelava uma forte 
tensão entre a leitura do texto teórico, a escrita de textos 
acadêmicos (resumos, ensaios) e a compreensão dos 
conceitos pelos alunos. Essa tensão era manifestada no 
baixo rendimento desses discentes. 

A proposta foi aplicada, no primeiro semestre de 2015, 
em duas turmas de linguística I do curso de Letras, com 
o auxílio de uma monitora, e seguiu os seguintes passos 
metodológicos:

- Elaboração de atividades de escrita acadêmica 
capazes de explorar um repertório de diferentes estratégias 
a partir do conteúdo ministrado em cada unidade do 
componente curricular.

- Intervenções do monitor sob a orientação do professor 
na escrita dos discentes de modo que assumissem o papel de 
autores e revelassem autonomia na exposição de conceitos.

- Interação entre monitor, discentes e professor a 
partir das intervenções do monitor e das alterações dos 
discentes na sua escrita.

Na prática, os alunos liam um texto teórico e escreviam 
notas de leituras a partir das quais o conteúdo e a própria 
escrita eram discutidos a partir do diálogo constante entre 
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professor, monitora e alunos. 

Os textos dos alunos foram comentados e os discentes receberam 
orientação a partir de problemas que suas produções textuais apresentavam, 
relativos a três aspectos: linguísticos, textuais e conceituais. Em relação 
aos aspectos linguísticos, foram observados problemas relativos ao uso 
de estruturas circunscritas ao sistema (organização sintática, emprego de 
palavras, uso da variedade padrão, ortografia, acentuação). A análise da 
textualidade focalizou as construções e relações mais amplas dentro do texto, 
responsáveis pela criação de um todo coerente para o qual é possível se 
atribuir um sentido. Os equívocos de natureza conceitual foram caracterizados 
pela apresentação desacertada das teorias linguísticas e as consequentes 
definições errôneas de seus postulados. Esses desvios foram observados 
com mais atenção, visto que possibilitaram a ocasião mais oportuna de 
intervenção no que diz respeito ao propósito do projeto: a melhoria no ensino-
aprendizagem de princípios teóricos fundamentais da linguística. 

De fato, apesar dessa tipologia de problemas nos textos dos alunos, 
houve sempre uma compreensão de que muitos deles não podem ser 
considerados isoladamente, mas na inter-relação de influências que 
cerceiam as ocorrências. Problemas de textualidade possivelmente 
acarretam obscuridades, imprecisões ou até mesmo impropriedades no 
que se pretende construir conceitualmente, por exemplo.

Após a discussão coletiva, em sala, da leitura dos textos a partir da análise 
desses problemas, os textos foram reescritos e passaram novamente pelo 
mesmo processo até chegarem ao ponto esperado de adequação. Visando 
ajudar os alunos no manuseio dos conceitos das teorias da linguagem em 
sua escrita e reescrita, os textos produzidos pelos alunos foram selecionados 
pela monitora, reunidos e organizados, e se tornaram tema das aulas. Quando 
foram apontados os problemas de compreensão do conteúdo, detectados 
na formulação textual, criou-se a ocasião oportuna para que o professor 
reorientasse os alunos para a compreensão dos princípios teóricos que ainda 
permaneciam obscuros para alguns.
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Resultados e discussão

Uma das discussões mais importantes e igualmente 
mais árduas para quem está sendo introduzido nos 
estudos linguísticos é a que se refere ao objeto língua 
proposto e descrito por Saussure, assim como os demais 
conceitos construídos dentro de sua teoria da linguagem. 
Nas duas versões da aluna A sobre esse tema, vemos que 
houve algumas mudanças interessantes em sua forma 
de lidar com esse conteúdo. Discorrendo sobre uma das 
dicotomias saussurianas, em um primeiro momento, 
a aluna deixa de realizar uma afirmação absoluta que 
diria respeito à ciência linguística em si, trecho A01. 
Na reescrita, ela introduz o sujeito responsável por tal 
entendimento, assim como seu verdadeiro alvo, a língua, 
não a linguística, trecho A02.

A01
O tempo cria algumas dificuldades particulares à 

linguística.

A02
Sausurre considera que o tempo cria algumas 

dificuldades particulares à língua. 

Essa mesma aluna discorre sobre os conceitos de 
sincronia e diacronia, recorrendo a excessivas citações 
de um dos capítulos do Curso de Linguística Geral, trecho 
A03. Após as intervenções da monitora sob orientação do 
professor, a aluna opta por escrever com suas palavras, o 
que revela a sua capacidade de relacionar diferentes ideias 
num plano mental e de usar os mecanismos linguísticos 
que permitem a sua adequada expressão.
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A03
Nessa perspectiva é que entra a discussão sobre sincronia e diacronia, 

sendo sincronia “tudo quanto se relacione ao espaço estático da nossa 
ciência” (p. 96) e diacronia “tudo que diz respeito às evoluções”. 
A sincronia prevalece sobre a diacronia e isso se justifica pelo fato de que 
“para a massa falante, ela constitui a verdadeira e única realidade.

A04
Nessa perspectiva é que entra a discussão sobre sincronia e diacronia. 

A sincronia prevalece sobre a diacronia pelo fato de fornecer a função 
do todo, enquanto a diacronia se detém ao estudo da evolução de um 
estado, de um momento.

Essa mudança representa a formação de uma nova atitude acadêmica, 
pois, quando deparado com aspectos teóricos aos quais não domina, 
o estudante não se limita a esconder-se por trás da voz do autor que 
leu. Pelo contrário, é exatamente nessa situação em que encontra a 
oportunidade de aprimorar sua própria formação autoral, desenvolvendo 
sua escrita sem as superficialidades de quem se utiliza da citação como 
bengala, não como alicerce.

Essa autonomia dos alunos na exposição de conceitos foi um dos 
intuitos mais focalizados pelo projeto e, sem dúvidas, resultado de 
contínuas intervenções e interações entre os envolvidos no processo 
– aluno, monitora, professor. Ao ver-se diante da necessidade de redigir 
sobre determinados assuntos, o aluno estabelece relações de sentido e 
faz inferências que outrora sentia-se incapaz de realizar. O trabalho de 
elaboração mental que a escrita exige permite aos alunos um momento de 
transformarem ideias incipientes em explicações bem produzidas.

Como apontam as pesquisas teóricas na área, o recurso à escrita e 
sobretudo à reescrita proporciona o progresso do conhecimento, sendo 
responsável por uma parcela relevante do aprendizado, que é desenvolvido 
gradualmente. Talvez pela habitual preocupação pós-moderna com o 
imediatismo, o reescrever é ainda pouco reconhecido e pouco utilizado 
no cenário acadêmico, se nos é permitir acrescentar, sobretudo o cenário 
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brasileiro. Em nosso projeto, no entanto, constituiu 
parte essencial do ensino-aprendizagem, que, aliás, foi 
apontado por parte dos discentes como uma atividade 
inédita em seus percursos escolares.

O texto do aluno B, acerca da influência do pensamento 
grego antigo na formação equivocada da gramática 
tradicional, após ter sido reescrito duas vezes, demonstra 
um cuidado textual gradativo, que parece também refletir 
na compreensão conceitual. As escolhas lexicais, os 
cortes e os aprimoramentos de sentidos, presentes 
nos trechos B04, B05 e B06, demonstram que o trato 
com a linguagem reflete um aprimoramento conceitual, 
perceptível no processo de escrita do aluno. 

B04
Os gregos pensavam sobre a língua sob o ponto de 

vista filosófico e portanto sua abordagem era de uma 
ordem muito mais sócio-política do que de linguística.

B05
Os gregos entendiam a língua sob o ponto de vista 

mais filosófico do que de linguística.

B06
Os gregos entendiam a língua sob o ponto de vista 

mais filosófico do que propriamente linguístico. 

Um dos entraves mais comumente encontrados 
nas produções textuais foi o de construir períodos 
soltos, como se vê no trecho B07, sobre o mesmo 
assunto, gramática tradicional. Em B08, o aluno livra-
se desse entrave estrutural e compõe uma informação 
conceitualmente mais consistente. Como já dissemos, 
os aspectos textuais e os conceituais se apresentam tão 
intimamente ligados que, ao utilizar a escrita para otimizar 
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o ensino-aprendizagem de linguística, obtivemos resultados em ambos os 
campos. Aprender escrevendo se tornou para alguns alunos um método, 
um aporte, um novo hábito acadêmico.

B07
Com os sofistas é possível notar que a reflexão iniciada por eles feita 

em torno da linguagem tem como objetivo armar o cidadão grego de 
técnicas de discurso.

B08
A reflexão iniciada pelos sofistas feita em torno da linguagem tem como 

objetivo armar o cidadão grego de técnicas de discurso.

A escrita é de fato um “termômetro” da aprendizagem, visto que 
aponta para os aspectos teóricos em que o aluno apresenta dificuldade. 
Os trechos C09 e D10, encontrados em textos de primeira versão, apresentam 
graves equívocos conceituais. Uma vez que esses equívocos foram 
compartilhados, analisados, discutidos e comparados com outros trechos 
semelhantes em que o problema não existe, os alunos puderam evoluir. 
Os trechos C11 e D12 revelam como os alunos puderam estabelecer relações 
de sentido coerentes com as reflexões linguísticas realizadas na disciplina, 
amparados por uma metodologia que fez do diálogo, da orientação, escrita e 
reescrita, meios para otimizar o processo de ensino-aprendizagem.

C09
O fenômeno linguístico é representado através de duas faces, o som e 

a linguagem.

D10
A teoria saussuriana surgiu para descrever e historiar as línguas.

C11
Até a propagação dos trabalhos de Saussure, não havia uma discussão 

apropriada a respeito da Linguística enquanto ciência.
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C12
O objeto da Linguística é a língua em si, que não deve, 

para fins desse estudo, ser confundida com a linguagem, 
ainda que seja parte fundamental dela.

Considerações finais

A discussão que desenvolvemos, neste trabalho, a 
partir do objetivo de apresentar os princípios e alguns 
dos resultados de um projeto de ensino de teorias 
linguísticas, indica que as atividades de escrita como 
ferramenta de aprendizagem, no contexto acadêmico, 
são facilitadoras da elaboração e construção do 
conhecimento. Esse resultado aponta, portanto, para 
uma necessidade de se trabalhar a escrita para além 
da sua função de apenas mostrar a aprendizagem. 
É preciso fazer que os alunos escrevam com o 
propósito de aprender, por meio da manipulação, 
síntese, análise e exploração de ideias.

Mostramos aqui uma abordagem que visou ao 
ensino-aprendizagem de linguística, mas é preciso 
ressaltar que as melhorias não se restringiram 
aos conceitos dessa área do saber. De início, 
constatamos que boa parte dos alunos das duas 
turmas envolvidas no projeto apresentou dificuldades 
notáveis com relação a aspectos estritamente 
linguísticos e à textualidade. A problemática da 
condição da escrita nas escolas brasileiras resulta 
em ecos em nossas universidades. Dentro desse 
contexto, o uso da escrita como meio de auxiliar 
a formação de um sujeito crítico-reflexivo apto a 
pensar e discutir linguística resultou em progressos 
tanto na área esperada – aprendizagem de conceitos 
e teorias linguísticas – como no campo que em si 
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mesmo não era o foco do projeto: produção textual. Os testemunhos 
orais proferidos por alguns dos alunos ao fim do semestre apontaram 
exatamente para esse logro.

A escrita apresenta-se como competência transversal. Ela 
desempenha um papel crucial não só nos cursos de língua materna, 
em que é meio e objeto de aprendizagem, mas também em cursos 
de outras áreas, como ferramenta de aprendizagem. Assim, a 
capacidade de escrever exerce notável influência no sucesso 
escolar-acadêmico, porque está a serviço da aprendizagem e 
porque constitui um mecanismo valioso na concretização de formas 
diversas de comunicação e socialização de saberes.
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Qualificação da informação 
na atenção integral à saúde e 
dietética
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Resumo:

A Universidade se evidencia como um local privilegiado, devendo 
proporcionar atividades dinâmicas a partir de novos cenários de prática. 
Espera-se que esses cenários desafiem todas as potencialidades do aluno, 
de forma que ele possa desenvolver habilidades de raciocínio e relações 
interpessoais, contribuindo de modo amplo com a formação acadêmica 
e humanística. Portanto, proporcionar o trabalho multiprofissional e a 
interdisciplinaridade desde a academia estimula a interlocução entre as 
disciplinas, envolvendo os discentes em níveis variados de complexidades, 
determinados pelas competências e habilidades adquiridas por meio dos 
componentes curriculares realizados. Sendo assim, este projeto desenvolveu 
novos cenários em sala de aula, com foco na interdisciplinaridade na 
assistência à saúde, com ênfase na compreensão da importância e 
funcionamento da prática multiprofissional, a partir dos seguintes temas: 
fatores condicionantes e determinantes de práticas alimentares, crenças 
e tabus; avaliação antropométrica; propostas para uma dieta de melhor 
qualidade; programas de orientação e educação em saúde, visando a 
compreensão dos mecanismos de homeostasia, de modo a garantir a 
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manutenção da saúde e oferecer aos envolvidos cuidados 
para a compreensão da fisiologia humana. Assim, as 
atividades de monitoria desenvolvidas neste projeto 
propiciaram a integração entre discentes, docentes e 
monitores que promoveram juntos atividades de ensino-
aprendizagem com base em diferentes olhares. Dessa 
forma, propicia aos discentes metodologias alternativas 
de ensino, de modo a gerar incentivo quanto à atividade 
da docência em paralelo à implementação de inovações 
metodológicas quanto aos modelos tradicionais de aula.

Palavras-chave: Nutrição. Medicina. Interdisciplinari-
dade. Educação. Saúde.

Introdução

Segundo dados da IDF (2015), cerca de 1 em cada 
11 adultos no mundo tem diabetes, sendo a doença 
responsável por mais de 10% dos gastos relacionados 
à saúde em todo o planeta. Quanto à obesidade e ao 
sobrepeso, segundo dados da OMS (2016), cerca de 40% 
da população mundial encontra-se acima do peso, dos 
quais aproximadamente 13% já são obesos.

Doenças como a obesidade e o diabetes fazem parte 
do cotidiano de todo e qualquer profissional da saúde 
devido à alta prevalência e pela crescente incidência, de 
modo que, por estarem intimamente relacionadas aos 
hábitos de vida, como a dieta e a prática de atividades 
físicas, carecem de atenção dobrada por parte de 
profissionais médicos e nutricionistas, a fim de que 
possam ser prevenidas ou tratadas.

Não somente atentando ao diabetes e à obesidade, 
mas entrando nos diversos aspectos que relacionam 
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a nutrição e a medicina, como dietas para pacientes com doenças 
específicas ou carências nutricionais, por exemplo, o conhecimento 
do processo de nutrição se mostra de importância ímpar na formação 
do profissional médico, algo que não deve ser visto como acessório, e 
sim como fundamento, para o desenvolvimento de profissionais que 
compreendam a doença e os pacientes de forma holística, bem como o 
papel do nutricionista no processo saúde-doença.

Materiais e Métodos

As atividades desenvolvidas pelos monitores, sob orientação da professora 
orientadora, foram todas programadas com antecedência, com base em um 
cronograma pré-estabelecido que determinava o roteiro do que seria discutido 
nas aulas teóricas, ao longo do semestre, com as devidas intercalações das 
atividades práticas, tendo como base a disposição da matéria discutida em sala 
de aula, como forma de otimizar o aprendizado dos alunos a partir do foco dado 
ao conteúdo que já havia sido dado e que ainda viria a ser abordado.

As atividades práticas foram divididas num total de três encontros, sendo 
todos relacionadas entre si, de forma que o segundo encontro tornava 
necessário a conclusão da atividade executada no primeiro e o terceiro a 
conclusão da atividade do segundo, sendo uma atividade prática por unidade:

Figura 1 – Atividades desenvolvidas ao longo do semestre

Unidade I
Avaliação

Antropométrica

Unidade II
Anamnese
Alimentar

Unidade III
Orientação
Nutricional

Fonte: Autoria própria.
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Avaliação antropométrica

Logo no início do semestre são abordados nas 
primeiras aulas: a introdução à nutrição, fornecendo 
uma visão do que faz o nutricionista e da importância de 
compreender o processo de nutrição como profissionais 
da área da saúde; fisiologia digestiva e metabolismo 
energético, revisando conceitos de fisiologia tratados 
nos períodos anteriores ao mesmo tempo em que novos 
conhecimentos são adquiridos; e a avaliação nutricional, 
processo do qual faz parte a avaliação antropométrica, 
primeira atividade prática do período, de modo que esta 
avaliação é conduzida após um aporte teórico básico que 
acaba contribuindo com a fixação do conteúdo ao longo 
das etapas executadas nas unidades seguintes, com base 
na progressão do conteúdo trabalhado em sala de aula.

A avaliação antropométrica consiste na medida de 
parâmetros como peso, altura, circunferências e dobras 
cutâneas, por exemplo, a fim de se estabelecer um 
diagnóstico nutricional do indivíduo avaliado, com base 
em suas medidas corporais, podendo essas medidas 
associadas ao diagnóstico nutricional, por exemplo, se 
correlacionar com o risco relacionado ao desenvolvimento 
de doenças metabólicas como o diabetes e a obesidade 
(DOS SANTOS; GUIMARÃES, 2002).
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Circunferência
abdominal

Pesagem

Aferição
da altura

Análise de
Impedância

Bioelétrica(BIA)

Figura 2 – Aula prática sobre avaliação antropométrica

Fonte: Autoria própria.

A atividade prática foi realizada em duplas, de forma que, inicialmente, 
um aluno iria executar a função do profissional de saúde, coletando os 
dados pessoais e antropométricos do paciente (o outro aluno da dupla), 
devendo ao final da atividade ser estabelecido um diagnóstico nutricional 
com base no IMC e no percentual de gordura corporal aferidos, devendo 
neste momento a dupla inverter as atividades, sendo agora o avaliador da 
etapa anterior o paciente, enquanto que o aluno que era paciente sendo 
agora avaliador.

A abordagem do primeiro encontro teve como objetivo principal suscitar 
a curiosidade e o interesse do estudante de medicina à nutrição e ao 
trabalho do nutricionista, possibilitando a compreensão da importância 
do profissional na área da saúde, fazendo um paralelo ainda com a 
importância de se colocar tanto no lugar do profissional da saúde como no 
lugar do paciente, conhecendo ferramentas que podem e devem auxiliar o 
profissional médico na sua prática clínica, assim como trabalhando a ideia 
da importância do diálogo com o profissional da nutrição, como forma de 
ser realizado um atendimento integral ao paciente.

Visando trabalhar de forma básica o entendimento acerca do papel 
de outros profissionais na atenção integral ao paciente, é possível 
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compreender a exigência das equipes multiprofissionais e 
metodologias que perpassem entre diferentes esferas do 
conhecimento no âmbito da saúde, de modo a favorecer 
novas abordagens de trabalho, visando romper com 
estruturas que foram construídas ao longo do tempo 
(FERIOTTI, 2009), mas que com o passar dos anos se 
mostraram ultrapassadas e carentes de inovações.

Anamnese alimentar

A anamnese alimentar objetiva colher informações 
acerca dos hábitos alimentares de determinado indivíduo, 
permitindo que o profissional forneça orientações 
com base nas particularidades de cada pessoa, com a 
finalidade de promover saúde, prevenir intercorrências 
e adequar o estado nutricional do paciente (FISBERG; 
MARCHIONI; COLUCCI, 2009).

Nesta segunda etapa, os alunos permaneceram 
divididos nas mesmas duplas da atividade anterior, sendo 
o objetivo agora a coleta de informações acerca da dieta 
do seu parceiro de atividade, com base no número de 
refeições realizadas por dia e nos alimentos ingeridos.

Com auxílio dos monitores e de materiais de orientação, 
como guias de orientação nutricional (com especificidades 
para a quantidade de porções diárias necessárias para 
cada tipo de macronutriente, por exemplo) e a Tabela 
Brasileira de Composição de Alimentos (TACO), os 
alunos foram capazes de trabalhar habilidades como a 
comunicação com o paciente e a coleta da anamnese 
(importantes processos na prática médica), ao mesmo 
tempo em que refletiam acerca dos próprios hábitos 
alimentares, possuindo referências que acabavam por 
promover questionamentos acerca da qualidade da dieta 
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de cada um, tanto quanto enfatizavam a importância do conhecimento dos 
alimentos e dos hábitos alimentares na prática de todo profissional da área 
da saúde.

Orientação nutricional

Tendo sido já abordada a maioria dos conteúdos do semestre, juntamente 
aos temas da terceira unidade (noções de dietoterapia e aplicações práticas 
no contexto de doenças como diabetes mellitus, obesidade, dislipidemia e 
hipertensão), os alunos podem resgatar toda a bagagem teórica até então 
discutida no semestre, como forma de aplicar de forma prática na execução 
da terceira etapa do projeto.

Na terceira etapa do projeto, os alunos devem executar uma orientação 
nutricional para o paciente (colega de dupla), com base nas etapas 
anteriores, isto é, o estado nutricional associado à anamnese alimentar 
colhida, como forma de atender as necessidades nutricionais, propiciando 
bem-estar e saúde ao paciente, ao mesmo tempo em que, em virtude da 
atividade ser executada por cada aluno de duas formas (como paciente e 
como profissional), os discentes acabam por analisar criticamente os seus 
hábitos alimentares, compreendendo a necessidade de modificações, ao 
mesmo tempo em que recebe as orientações de outrem, com base nos 
estudos realizados anteriormente às atividades (considerando o conteúdo 
abordado na disciplina).
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Figura 3 – Orientação nutricional

Orientação
nutricional

Prática de
avalição

antropométrica

Prática de
anamnese
alimentar

Assuntos da unidade III
(Dietoterapia):
•Diabetes
•Obesidade
•Dislipidemia
•Hipertensão

Assustos das 
Unidades I e II:
•Avaliação nutricional
•Composição alimentar
•Guias Alimentares
•Alimentação e fases
da vida

Fonte: Autoria própria.

Esta etapa é de grande importância na consolidação do 
projeto da disciplina e da monitoria em si, já que parte da 
intenção do docente e dos monitores é justamente gerar 
senso crítico, por parte dos alunos, quanto à importância 
do conhecimento acerca da alimentação, assim como 
proporcionar que, com base no conteúdo trabalhado e no 
aprendizado adquirido, os alunos terminem a disciplina 
aplicando a teoria tanto na prática clínica quanto nas 
suzas próprias vidas, compreendendo que tudo o que foi 
adquirido pode ser inserido no cotidiano para a melhoria 
da saúde não somente dos pacientes, mas de todo e 
qualquer ser humano, inclusive eles próprios.

Resultados e Discussão

Ao término das atividades, foram obtidos como resultado 
tanto excelentes aproveitamentos nas atividades avaliativas, 
por parte dos alunos, como também o reconhecimento da 
importância do conteúdo abordado na disciplina no contexto 
atenção integral em saúde, assim como do conhecimento 
básico em nutrição na formação médica.
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Quanto aos monitores, também deve ser relatado a impor tância do 
projeto na formação destes alunos, tanto pelo conhecimento técnico 
adquirido acerca de dietas, processos bioquímicos relacionados 
à nutrição e a impor tância da alimentação no contexto da prática 
em saúde, assim como a interação e o trabalho multiprofissional, 
rompendo a barreira da formação profissional puramente tecnicista, 
a par tir da união entre o conhecimento científico ao trabalho em grupo 
realizado entre discentes e docentes de cursos distintos em busca de 
capacitação e formação humanística.

Segundo Adams et al. (2010), médicos, em geral, não se sentem 
confortáveis ou confiantes para prover conselhos relacionados à alimentação 
dos pacientes, o que pode ser justificado pela falta de conhecimento 
relacionado à área da nutrição no geral, ou ainda de carência relacionada 
à compreensão da importância das intervenções dietéticas no processo 
saúde-doença, o que suscita a necessidade de intervenções relacionadas ao 
conhecimento da prática nutricional no contexto da educação médica, como 
forma de fortalecer o processo de formação profissional com conteúdos 
que, apesar da enorme importância, são, por vezes, subvalorizados, sendo 
o ensino da nutrição no currículo médico descrito como “inadequado” pela 
maioria dos estudantes de medicina (ADAMS et al., 2008).

A disciplina de nutrição para os alunos do curso de medicina se põe 
como indispensável no contexto da formação médica, com base na 
importância das práticas alimentares para que seja atingido um nível ótimo 
de estado de saúde, formando o alicerce do conhecimento quanto às 
medidas preventivas relacionadas a doenças crônicas como o diabetes, 
a obesidade, a hipertensão e o infarto do miocárdio, que se relacionam 
fortemente devido aos fatores de risco que apresentam em comum 
(SICHIERI et al., 2000).
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Considerações Finais

A qualificação da informação na atenção integral 
à saúde e dietética se demonstra como habilidade 
indispensável na formação do currículo médico, bem 
como de todo e qualquer profissional da área da saúde, 
como forma de compreender de modo universal o paciente 
e a sua doença, assim como de possibilitar a tomada de 
medidas objetivando a prevenção de doenças crônicas e 
a melhoria da qualidade de vida de quem consulta e de 
quem é consultado, sendo a monitoria das atividades 
relacionadas à disciplina uma oportunidade a mais de 
enriquecimento da prática dos conhecimentos da nutrição 
tanto para os discentes assistidos pelas atividades quanto 
para os monitores.
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Experiências vivenciadas nas 
aulas práticas da disciplina de 
microbiologia de alimentos
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Resumo:

O desenvolvimento das atividades de monitoria oportuniza o 
engajamento dos discentes de graduação no exercício da docência, tendo 
em vista contribuir positivamente para o processo ensino-aprendizagem. 
A Microbiologia de Alimentos é um componente acadêmico fundamental 
para a formação dos discentes do curso de Nutrição, fazendo-se presente 
na garantia de alimentos adequados ao consumo humano. O presente 
trabalho tem por objetivo relatar as experiências vivenciadas durante o 
desenvolvimento das aulas práticas da disciplina de Microbiologia de 
Alimentos, ofertada ao curso de graduação em Nutrição. O planejamento 
da monitoria incluiu a presença dos monitores no acompanhamento das 
aulas práticas, o preparo de meios de cultura e reagentes, o preparo das 
bancadas e a organização do laboratório e desenvolveu-se o plantão de 
dúvidas. A participação no projeto de ensino da monitoria contribuiu para 
aprimorar a relação entre os discentes e os conteúdos teórico-práticos 
abordados ao longo da disciplina. A partir das vivências descritas, a 
participação da monitoria fomentou o envolvimento do aluno em atividades 
docentes, rompendo dificuldades e aprimorando o processo ensino-
aprendizagem, melhorando a cooperação entre professor-monitor, além de 
oferecer maiores possibilidades na formação do aluno de graduação, que 
incluem a docência.
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Introdução

As ações de monitoria fomentam o envolvimento dos 
discentes em atividades relacionadas ao exercício da 
docência, tendo em vista aperfeiçoarem o processo de 
ensino-aprendizagem por meio da ação de procedimentos 
voltados para metodologias pedagógicas (ASSIS et al., 
2006). Além disso, a iniciação à docência é caracterizada 
como uma estratégia acadêmica reconhecida na melhoria 
do ensino superior, partilhando saberes entre discentes e 
monitores (VENTURA et al., 2015). A Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte (UFRN) incentiva a atuação do 
discente em projetos de ensino, envolvendo professores 
e alunos, na condição de orientadores e monitores, 
respectivamente (UFRN, 2012).

Do ponto de vista da epistemologia, o desenvolvimento 
da Ciência e da Filosofia não possuiu em sua 
construção e consolidação uma abordagem propensa a 
abranger métodos didáticos voltados para o ensino e a 
aprendizagem na prática escolar, permanecendo ligadas 
para o progresso da experimentação e da observação, 
constituindo os pilares do método científico (BARBOSA; 
BARBOSA, 2010). Contudo, a dificuldade de estabelecer 
uma aproximação entre as práticas laboratoriais e o 
conhecimento teórico apresentado nas disciplinas que 
possuem um saber técnico determina uma formação no 
ensino superior deficiente, como vistos em cursos das 
ciências da saúde, sendo necessária a intervenção de 
projetos de ensino vinculados à melhoria da qualidade do 
ensino (GOMES et al., 2010).
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Nesse sentido, a Microbiologia de Alimentos é um componente 
acadêmico fundamental para a formação dos discentes do curso de 
Nutrição devido a sua dedicação ao estudo de micro-organismos que têm 
efeitos benéficos e deletérios sobre a qualidade e a segurança de alimentos. 
Envolvendo carga horária teórica e prática, com atividades desenvolvidas 
em sala de aula e laboratório, respectivamente, a microbiologia de 
alimentos busca uma aplicação prática aos fundamentos teóricos, 
usando uma maior aproximação da atuação técnica na área de controle 
de qualidade microbiológica de alimentos. Ademais, seja na indústria, no 
preparo de alimentos, na preservação da saúde humana, seja no combate 
às doenças, é fundamental que o nutricionista tenha conhecimento sobre 
a microbiologia para que atue de maneira responsável e eficaz, visto que 
a contaminação indesejada de alimentos por micro-organismos pode levar 
a sérias intoxicações e infecções, representando um risco à saúde pública 
(CFN, 2005; FRANCO; LANDGRAF, 2008; TORTORA; FUNKE; CASE, 2012).

Dessa forma, o presente trabalho tem por objetivo relatar as experiências 
vivenciadas durante o planejamento, o desenvolvimento e a execução das 
aulas práticas da disciplina de Microbiologia de Alimentos, ofertada ao 
curso de graduação em Nutrição da UFRN.

Materiais e Métodos

As atividades desenvolvidas na disciplina de Microbiologia de Alimentos 
no decorrer do ano de 2016 foram realizadas com os discentes nivelados 
com o 4° período do curso de graduação em Nutrição. Trata-se de um relato 
de experiência, cujo projeto de ensino incluiu os monitores no planejamento 
e acompanhamento das aulas práticas, constituindo-se como uma etapa 
fundamental para o aprendizado dos discentes, visando à superação de 
dificuldades na aplicação dos conhecimentos adquiridos durante as aulas 
teóricas na execução das práticas laboratoriais.

No contexto das aulas práticas, o preparo dos meios de cultura, 
reagentes e suplementos contemplaram a primeira etapa para o 
desenvolvimento das análises microbiológicas. A partir dessa demanda, 
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os monitores prepararam os meios de culturas (caldos 
e ágares), suplementos e reagentes a partir da utilização 
de protocolos metodológicos estabelecidos de acordo 
com Silva et al. (2010) e adaptados em conformidade 
com as condições laboratoriais. Além da pesquisa e da 
contagem de micro-organismos por meio de análises 
em diversos gêneros de alimentos, também houve o 
preparo das bancadas e a organização do laboratório de 
Microbiologia de Alimentos. Para a execução do projeto, 
os monitores também atuaram no acompanhamento das 
aulas práticas, com a finalidade de solucionar dificuldades 
apresentadas pelos discentes durante a execução das 
práticas laboratoriais.

Para o favorecimento do melhor rendimento e 
aprendizado acadêmico dos discentes, houve o 
desenvolvimento do plantão de dúvidas, que foi planejado 
para ocorrer em horários distintos dos momentos referentes 
à execução das aulas. A atuação dos monitores pretendeu 
intervir diretamente nas temáticas desenvolvidas nas 
aulas teóricas, com o propósito de solucionar possíveis 
dúvidas pertinentes à disciplina, bem como na execução 
das aulas práticas, anterior à elaboração dos relatórios de 
análise microbiológica, que foram redigidos a partir das 
vivências e experiências práticas executadas.

A interação dos monitores com a disciplina, 
principalmente no âmbito do preparo, da organização e da 
execução das aulas práticas em laboratório, possibilitou 
a inserção de aulas que anteriormente não estavam 
presentes no cronograma da disciplina. Dessa forma, foi 
inserida a análise microbiológica de superfícies de trabalho 
e das mãos de manipuladores de alimentos, construindo, 
assim, um cenário de fundamental importância para 
o exercício dos estágios em alimentação coletiva dos 
discentes em períodos finais do curso.
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Resultados e Discussão

O desenvolvimento das atividades de monitoria durante a participação 
dos monitores no projeto de ensino referente à disciplina de Microbiologia 
de Alimentos contribuiu fortemente para a formação deles, tendo 
como resultado experiências positivas. Dessa forma, o engajamento 
dos monitores aprimorou a relação entre os discentes e os conteúdos 
teórico-práticos abordados ao longo da disciplina, bem como ampliou a 
interdisciplinaridade com os demais componentes curriculares do curso, 
por meio da inclusão de aulas práticas voltadas para a execução do estágio 
na área de alimentação coletiva.

O atual Projeto Pedagógico de Curso (PPC) do curso de Nutrição está 
em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais (MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO, 2001), completando-se com a proposta da universidade, no 
intuito de integrar o ensino, a pesquisa e a extensão, além de permitir o 
diálogo com os professores orientadores na construção do planejamento da 
disciplina. Durante a graduação, o ensino e a aprendizagem são vivenciados 
a partir da ótica de uma formação integrada, na qual a monitoria é 
reconhecida como uma das estratégias capazes de fortalecer a experiência 
pedagógica, implementando práticas curriculares articuladas no intuito de 
aperfeiçoar o entendimento teórico-prático, a fim de impulsionar a melhoria 
do ensino (LINS et al., 2009). Dessa forma, os monitores contribuíram de 
forma ativa para a implementação de práticas pedagógicas incentivadoras 
do aprendizado, colaborando para o planejamento e a execução das 
aulas práticas, dispostos a auxiliar na formação acadêmica dos discentes 
vinculados à disciplina e ao laboratório de Microbiologia de Alimentos.

A microbiologia de alimentos recebe uma atribuição importante na 
detecção e prevenção de surtos de doenças transmitidas por alimentos 
(DTA), atuando na garantia da distribuição segura de alimentos e água 
(FRANCO; LANDGRAF, 2008; CHOUMAN; PONSANO; MICHELIN, 2010). 
Entretanto, a análise microbiológica de alimentos requer metodologias 
específicas, que incluem diversos meios de cultura, compreendendo 
caldos, ágares e suplementos, sob a forma líquida ou sólida, com duração 
das análises associada a vários dias. Assim, tais metodologias contribuem 
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para ampliar a complexidade de entendimento da análise 
microbiológica de alimentos e sua assimilação por parte 
dos discentes da disciplina, gerando a necessidade 
do desenvolvimento de métodos educativos para a 
compreensão e associação das aulas teóricas em 
consonância com as aulas práticas.

O preparo de meios de cultura denota uma atividade 
fundamental para o exercício da monitoria em microbiologia 
de alimentos, funcionando como substratos adequados 
para o crescimento, a multiplicação e o desenvolvimento de 
micro-organismos, o que torna possível a investigação da 
presença ou ausência, quantificação e caracterização das 
diferentes espécies microbianas (BARBOSA; BARBOSA, 
2010; SILVA et al., 2010). Logo, esse suporte ao docente 
caracterizou-se como uma ação indispensável, devido 
à natureza das análises microbiológicas, para as quais 
se faz necessário o uso de diferentes metodologias e 
técnicas, assumindo características diferenciadas quanto 
à utilização dos meios de cultura, vidrarias e equipamentos 
de acordo com o micro-organismo analisado.

Contudo, ao longo das atividades da monitoria, foram 
evidenciadas dificuldades como a impossibilidade de 
aquisição de meios de cultura mais específicos devido 
à falta de orçamento e/ou burocratização dos processos 
de compra, bem como a carga horária da disciplina, 
que impossibilita a vivência de algumas pesquisas 
microbiológicas relevantes para o analista de alimentos. 
Nesse seguimento, o monitor possuiu papel importante 
para o desempenho adequado dos discentes no manuseio 
de equipamentos e na execução das aulas práticas, 
colaborando para o aprendizado dos alunos.

Por meio da identificação dessa dificuldade, o 
desenvolvimento do plantão de dúvidas alcançou a sua 
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perspectiva formadora, consistindo na ampliação da livre comunicação, 
cooperação e expressão de ideias junto aos alunos. Apesar da baixa adesão 
por parte dos discentes da disciplina, essa ferramenta, do ponto de vista 
pedagógico, intensifica a troca de saberes mútua, no intuito de solucionar 
possíveis dúvidas inerentes aos conteúdos teóricos, tendo em vista a 
complexidade de seu entendimento e associação, conferindo ao monitor 
uma intervenção direta, atribuindo-lhe uma maior sensibilidade para captar 
tais demandas (NATÁRIO; SANTOS, 2010).

A figura 1 apresenta a organização da bancada do laboratório de 
Microbiologia de Alimentos para a realização da aula prática de superfícies 
de trabalho e mãos de manipuladores, a partir da técnica do swab. Logo 
após, na Figura 2, são mostrados os testes bioquímicos necessários para 
determinar a ausência ou presença da Salmonella sp. em alimentos.

Figura 1 – Preparo da bancada para análise de superfície e mãos de 
manipuladores.

Fonte: Mariana Vilar (2016).
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Figura 2 – Teste bioquímico para análise de Salmonella.

Fonte: Mayara Santa Rosa (2016).

Associada ao processo ensino-aprendizagem, a 
proximidade entre discentes e monitores propiciou um melhor 
rendimento nas aulas práticas, minimizando suas dúvidas, 
contribuindo para a melhoria da qualidade do ensino e 
aperfeiçoando o perfil do futuro egresso, desenvolvendo suas 
aptidões na prática docente. Por intermédio dessa interação, 
tornou-se possível a inserção da aula prática voltada para 
a análise microbiológica de superfícies de trabalho e mãos 
de manipuladores de alimentos, no intuito de estabelecer 
uma vivência formadora para o exercício dos estágios em 
alimentação coletiva. Dessa forma, essa inserção integra 
conteúdos teóricos que fazem parte das atividades de 
responsabilidade da prática do nutricionista (CFN, 2005).

Nessa perspectiva, a oportunidade de desenvolver 
atividades de monitoria no manejo dos conteúdos teórico-
práticos – auxílio no planejamento das aulas e desenvolvimento 
de plantões de dúvida – apoiou o aprofundamento dos 
conhecimentos específicos da área temática, aprimorando as 
habilidades desejadas na atividade docente, mas também o 
desenvolvimento crítico do monitor, por meio da relação aluno-
professor-instituição. Tal relação contempla as dificuldades 
existentes na profissão para a busca de novos saberes e 
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gerenciamento dos discentes, aumentando o vínculo com as atividades que 
a universidade atualmente disponibiliza para o aluno de graduação, além de 
otimizar o potencial acadêmico deste.

Tendo em vista a formação integradora, o projeto de ensino na área 
da Microbiologia de Alimentos propiciou uma construção discente com 
referências pedagógicas, que ampliaram a reflexão, o desempenho e a 
resolução de dificuldades por parte dos monitores. Ele também auxiliou 
na realização das aulas práticas e teóricas de forma integral, colaborando 
diretamente na melhoria da qualidade do processo ensino-aprendizagem e 
despertando as aptidões dos envolvidos na área de qualidade de alimentos.

Considerações Finais

Por meio do projeto de ensino “A Microbiologia de Alimentos como 
cenário para o exercício da iniciação à docência na busca pela melhoria 
do ensino”, as abordagens de ensino na área de Microbiologia de 
Alimentos têm conseguido alcançar a construção de cenários ímpares 
para a formação do profissional nutricionista. Para tanto, têm agregado 
vivências de práticas em laboratório associadas à construção de saberes 
pedagógicos, alinhando a Ciência com metodologias voltadas para os 
saberes da educação no ensino superior.

Assim, os monitores conquistaram a vivência docente por meio do 
planejamento e da execução das atividades da disciplina, utilizando a 
microbiologia de alimentos como espaço para melhoria da qualidade do 
ensino na área de análise de alimentos. Por intermédio de um contexto 
interdisciplinar, desencadeado pela vontade de aprender, conseguiu-
se construir integralmente o aprimoramento do componente curricular, 
ampliando sua representação. Além disso, os monitores visualizaram a 
relação entre os eixos formadores da graduação, na perspectiva de integrar 
ações de pesquisa e extensão vinculadas a atividades de ensino.

Por fim, a participação da monitoria na disciplina de Microbiologia de 
Alimentos fomentou o envolvimento do aluno em atividades docentes, 
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rompendo dificuldades e aprimorando o processo 
ensino-aprendizagem, melhorando a cooperação 
entre professor-monitor, além de oferecer maiores 
possibilidades na formação do aluno de graduação, 
entre as quais se inclui a docência.
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Monitoria, processo de 
ensino e aprendizagem em 
microbiologia clínica
SANTOS, A. C.1, SILVA, A. C. A.2, BEZERRA NETO, F. A.3, SILVEIRA, I. A.4, 
ARAÚJO, J. H. L.5, ABRANTES, M. R.6, CARNEIRO, S. E. R.7

Resumo:

O componente curricular de Microbiologia Clínica oferecido pelo curso 
de Farmácia apresenta uma abordagem teórico-prática sobre bacteriologia, 
dando enfoque às infecções bacterianas mais frequentes em nosso 
meio, ressaltando os aspectos clínicos, epidemiológicos e o diagnóstico 
laboratorial. Os discentes desenvolvem competências e habilidades de 
realizar, interpretar, emitir laudos, pareceres técnicos de análises clínico-
laboratoriais dos exames bacteriológicos com padrões de qualidade e normas 
de segurança, sendo essencial a participação do monitor como facilitador 
pedagógico para a melhoria do desempenho acadêmico desse componente 
curricular, como também proporcionar ao discente monitor a possibilidade 
de desenvolver a sua autonomia, a sua formação integral, apoiando e 
incentivando as relações interpessoais, além de favorecer uma visão real da 
vivencia das atividades de docência, estimulando no monitor o interesse pela 
carreira. O objetivo deste projeto de ensino foi contribuir para o processo de 
formação do discente, despertando, no monitor, uma visão crítica acerca 
do processo de ensino e aprendizagem, aumentando sua satisfação em 
aprofundar os conhecimentos em Microbiologia Clínica e repassá-los com 
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4 Docente. Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas. Centro de Ciências da 

Saúde. UFRN. E-mail: ivanaldo_s@yahoo.com.br
5 Discente. Farmácia. UFRN. E-mail: jh-lopes@hotmail.com
6 Docente. Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas. Centro de Ciências da 

Saúde. UFRN. E-mail: maizarab@gmail.com
7 Discente. Farmácia. UFRN. E-mail: sheniaepj@hotmail.com



Monitoria, processo de ensino eaprendizagem 
em microbiologia clínica

79

A N O T A Ç Õ E S

propriedade aos colegas, de modo a fazer compreender 
a necessidade da constante atualização na área. Esse 
processo ocorreu por meio da participação e do auxílio na 
organização e desenvolvimento do componente curricular 
da Microbiologia Clínica. Desse modo, contribui-se para o 
processo de formação integrado, articulado e promovedor 
de sua inserção no contexto social, político, econômico e 
científico. Para avaliar o desempenho do monitor foram 
observados os seguintes pontos: envolvimento do monitor 
nas atividades da disciplina com qualidade e eficácia, 
bem como nas funções relatadas no plano de trabalho 
e em elementos formais como frequência, assiduidade, 
horários e disponibilidades para tarefas. Foram também 
observados os seus comprometimentos científicos para 
que possam desenvolver atividades de extensão, pesquisa 
e participação ativa nas revisões dos roteiros de práticas, 
visando à elaboração de um Manual de Bancada que será 
publicado pela editora da UFRN (EDUFRN).

Palavras-chave: Aprendizagem. Bacteriologia. 
Iniciação à Docência. Ensino. Monitoria.

Introdução

A aprovação das novas Diretrizes Curriculares levou 
o Curso de Farmácia da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte a elaborar um novo projeto pedagógico. 
O Curso de Farmácia, hoje, apresenta uma entrada 
anual de aproximadamente 180 vagas, distribuídas nos 
dois semestres letivos, no período diurno e noturno. O 
Curso está composto de 46 componentes curriculares 
obrigatórios. Dentre estes, encontram-se a Microbiologia 
Clínica (ACT 0063), com carga-horária total de 90 horas 
(teórico-prático), oferecido no 6° período para duas turmas 
do diurno e no 9° período para duas turmas do noturno.
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O componente curricular de Microbiologia Clínica, oferecido pelo curso 
de Farmácia, apresenta uma abordagem teórico-prática sobre bacteriologia, 
dando enfoque as infecções bacterianas mais frequentes em nosso meio, 
ressaltando os aspectos clínicos, epidemiológicos e o diagnóstico laboratorial. 
Os discentes desenvolvem competências e habilidades de realizar, interpretar, 
emitir laudos, pareceres técnicos de análises clínico-laboratoriais dos 
exames bacteriológicos com padrões de qualidade e normas de segurança, 
sendo essencial a participação do monitor, como facilitador pedagógico, 
para a melhoria do desempenho acadêmico desse componente curricular. 
Importa, ainda, proporcionar ao discente monitor a possibilidade de desenvolver 
a sua autonomia, a sua formação integral, apoiando e incentivando as relações 
interpessoais, além de favorecer uma visão real da vivencia das atividades de 
docência, estimulando no monitor o interesse pela carreira.

Segundo Lins et al. (2009), o monitor é o estudante que, interessado 
em desenvolver-se, aproxima-se de um componente curricular ou área de 
conhecimento e junto realiza pequenas tarefas ou trabalhos que contribuem 
para o ensino, a pesquisa ou extensão. Sendo assim, a atividade de monitoria 
torna-se um grande passo em direção à docência e à prática da investigação 
científica, levando ao enriquecimento da vida acadêmica do monitor. 

Nessa perspectiva, o principal objetivo deste projeto de ensino é 
contribuir para o processo de formação do discente, despertando, no 
monitor, uma visão crítica acerca do processo de ensino e aprendizagem, 
aumentando a satisfação em aprofundar os conhecimentos em 
Microbiologia Clínica e repassar com propriedade aos colegas, fazendo 
compreender a necessidade da constante atualização na área, participando 
e auxiliando na organização e desenvolvimento do componente curricular 
da Microbiologia Clínica, contribuindo, dessa forma, para o processo de 
formação integrado e articulado, além de promover a sua inserção no 
contexto social, político, econômico e científico.
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Materiais e Métodos 

Durante o período de monitoria, as seguintes atividades 
foram executadas, com o intuito de aprimorar e atender o 
que estava disposto no plano pedagógico da disciplina:

• Planejamento das aulas práticas em conjunto 
com os professores: ao ingressar na monitoria, 
além de capacitação técnico-científica, o monitor 
deve ter responsabilidade ética para que, junto 
ao professor, possa auxiliar os discentes na 
execução das tarefas determinadas pelo mesmo, 
além de participar da elaboração de estratégias 
que auxiliem na melhora do processo ensino-
aprendizagem.

• Preparação de soluções e meios de cultura: 
além do desenvolvimento de atividades inerentes a 
docência, com o auxílio dos técnicos presentes no 
laboratório, o monitor também é responsável pela 
preparação do material a ser utilizado durante as 
aulas práticas.

• Realização de viabilidade e estoque de bactérias: 
por tratar-se de uma disciplina extremamente 
prática, faz-se necessário que a disciplina possua 
uma coleção de micro-organismos que, ao longo 
do semestre, serão objetos de estudo dos discentes 
matriculados regularmente, portanto, para que 
esse banco sempre esteja disponível, e não ocorra 
qualquer prejuízo ao mesmo, é necessário que o 
monitor cuide da sua manutenção.

• Montagens das bancadas para as aulas práticas: 
com o auxílio das técnicas, o aluno monitor se 
encarrega da preparação e arrumação das aulas 
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práticas da disciplina, com o intuito de otimizar ao máximo o 
caminhar dessas aulas.

Figura 1 – Montagem das bancadas para as aulas práticas no laboratório de 
Microbiologia Clínica da Faculdade de Farmácia, UFRN.

Fonte: Autoria própria. Professora Maiza Rocha de Abrantes.

• Auxílio dos discentes e esclarecimento de dúvidas: configura-
se como a principal função do aluno monitor, pois essa 
aproximação do aluno estabelece uma conexão entre discente 
e docente, facilitando a aprendizagem e permitindo que o aluno 
não se cale diante de suas dúvidas.

• Aplicação de planilha de avaliação durante as aulas práticas: 
nesse contexto, o monitor explora seu caráter avaliativo, sendo 
responsável por observar e avaliar o desempenho dos alunos 
durante a execução das aulas práticas e identificar suas limitações 
e principais dificuldades.

• Organização e acompanhamento da avaliação prática: 
com o auxílio dos professores, os alunos monitores avaliam e 
acompanham o andamento da avaliação prática, mais uma vez 
exercendo o papel da docência.

Resultados e Discussão

Como resultado deste projeto de ensino, o aluno-monitor tem despertado 
a sua capacidade de desenvolvimento, nas atividades técnico-didáticas da 
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disciplina de Microbiologia Clínica, utilizando a oportunidade 
da monitoria como instrumento para a melhoria do ensino 
de graduação, além da aprendizagem que contribuirá para a 
sua formação acadêmica.

Além disso, houve a criação de um grupo de 
Whatsapp que surgiu como um elemento facilitador, pois 
proporcionou uma maior aproximação entre monitores 
e alunos, servindo também para tirar dúvidas e fazer 
algumas revisões rápidas. Com a inserção do grupo 
do Whatsapp, verificamos que os alunos ficaram mais 
confortáveis em expor suas dúvidas e isso contribuiu para 
a melhora do rendimento na disciplina. 

Os roteiros das aulas práticas também foram 
reformulados, adotando uma linguagem mais simples, 
sem perder o conteúdo, e que facilitava o seu entendimento 
por parte dos alunos. A prova disso foi à utilização de 
fluxogramas que facilitavam a visualização do passo-
a-passo para identificação dos micro-organismos de 
interesse na disciplina. Notou-se uma maior assimilação 
dos conhecimentos por parte dos alunos. E a reformulação 
desses roteiros foi feita visando à publicação de um 
manual de bancada que será publicado pela editora da 
UFRN (EDUFRN) com o objetivo de padronizar, atualizar e 
diminuir as cópias desses roteiros.

Os monitores também participaram da construção de 
uma cartilha de lavagem de mãos, para aplicação, em 
atividade de extensão. Essa cartilha foi apresentada durante 
a Semana de Ciência, Tecnologia e Cultura (CIENTEC), 
tendo como público alvo as crianças, instruindo-as a 
realizar a assepsia das mãos da forma correta.
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Figura 2 – Cartilha sobre lavagem das mãos para aplicação em atividade de 
extensão.

Fonte: Autoria própria. Professora Maiza Rocha de Abrantes.

As atividades de monitoria também culminaram em um projeto de 
pesquisa, intitulado “Avaliação da resistência bacteriana encontrada em 
isolados de mão de colaboradores da área da saúde”. Este projeto está 
sendo desenvolvido em parceria com a Maternidade Escola Januário Cicco 
(MEJC), e acabou por originar quatro trabalhos de conclusão de curso 
(TCC), apresentados, no primeiro semestre de 2017, com muito êxito.

Considerações Finais 

A monitoria permitiu que o aluno-monitor compreendesse os 
conceitos mais aprofundados da Microbiologia Clínica, assim 
como reconstruiu o conhecimento e, sobretudo validasse seu 
perfil acadêmico, assim como, proporcionou ao discente monitor a 
possibilidade de desenvolver a sua autonomia, a sua formação integral, 
apoiando e incentivando as relações interpessoais e favorecendo uma 
visão real da vivência das atividades de docência.
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Metodologias ativas de ensino:
O caso prático da aplicação de 
Problem-Based Learning (PBL) 
em disciplinas dos cursos de 
Administração e de Gestão de 
Cooperativas
SANTOS, D. D. T.1, ARAÚJO FILHO, G. M.2

Resumo:

O projeto Oficina de Finanças Corporativas tem como objetivo fim a 
aplicação prática dos conhecimentos obtidos em sala de aula nos cursos 
de Administração e de Gestão de Cooperativas, com base na metodologia 
do Aprendizado Baseado em Problemas (do inglês, Problem Based 
Learning – PBL), ou seja, em estudos de caso e casos para o ensino, 
no intuito de desenvolver as habilidades e a aprendizagem, bem como 
facilitar a discussão entre os discentes. Esse projeto envolve as disciplinas 
de Administração Financeira I e II, Administração de Custos Gerenciais, 
Mercado Financeiro, Matemática Financeira, Orçamento Empresarial, 
Análise e Composição de Carteiras de Investimento, Responsabilidade 
Sócio Ambiental, Controle e Finanças em Cooperativas, Empreendedorismo, 
Marketing I, Relações humanas e oficina de projetos I. É utilizado o laboratório 
de práticas empresariais, localizado no setor de aulas V, sala A4, onde 
parte das disciplinas são ministradas. Com isso, os alunos são levados 
aplicar seus conhecimentos em casos reais e alguns deles do próprio 
mercado potiguar, causando uma maior percepção de valor do conteúdo 
absorvido em sala de aula, mostrando quão próxima é a relação entre esse 
conteúdo e a necessidades do mercado atual. O projeto tem impactado 
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os alunos do curso de Administração e de Gestão de Cooperativas de 
forma positiva por meio do uso dos equipamentos de melhor qualidade 
disponíveis, bem como pela metodologia inovadora no ensino de Gestão 
nos dois cursos. É utilizada também a estrutura da ADM Consult (Empresa 
Junior de Administração) por meio da prestação de serviços de consultoria 
a empresas de micro e pequeno porte no mercado potiguar, no âmbito 
da pesquisa de extensão, uma vez que serão desenvolvidos casos para 
ensino, para publicação e utilização em sala de aula. Além de empresas do 
mercado, também são objeto das ações da ADM Consult as unidades da 
UFRN, que também poderão se apropriar de orientação especializada na 
área de administração. Os resultados englobam a publicação de artigos na 
modalidade de casos para ensino, a confecção de material didático para 
utilização em sala de aula, bem como a elaboração de relatórios técnicos 
das consultorias a serem realizadas por membros da ADM Consult, que são 
primordiais para a aplicação pratica e inovação no curso de Administração. 
Ademais, o projeto também trabalha na construção de projetos de pesquisa 
que por sua vez dão origem a monografias e trabalhos do curso, bem como 
anteprojetos de dissertação de mestrado para aqueles que pretendem 
seguir a carreira acadêmica. Para os monitores o projeto funciona como 
um impulsionador para desenvolver habilidades, responsabilidades e 
competências acadêmicas para a docência e pós-graduação. 

Palavras-chave: Iniciação à docência. Inovação. Problem-Based Learning.

Introdução

As constantes mudanças trazidas pelas revoluções atuantes na sociedade 
exigem o acompanhamento por parte dos profissionais envolvidos nesse 
processo e para os professores não é diferente, as metodologias utilizadas em 
sala de aula precisam acompanhar esses avanços. Nesse sentido, como os 
profissionais de ensino superior tem abarcado os novos métodos desenvolvidos 
para o ensino por meio da aplicação de Problem-based Learning (PBL) nos 
cursos de Administração e Gestão de Cooperativas? Fez-se necessário 
a realização do presente estudo, tendo em vista a diversidade de formas de 
aplicação da metodologia PBL nas diversas áreas de conhecimento.
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Segundo Gil (2008a), aprendizagem é a aquisição de 
conhecimento ou o desenvolvimento de habilidades e 
atitudes em decorrência de experiências educativas, tais 
como aulas, leituras, pesquisa etc. O autor afirma ainda 
que para aprender determinada disciplina é preciso estar 
envolvido com ela.

Os estudantes de hoje estão expostos a uma quantidade 
absurda de informações, cada vez mais complexas, e 
enfrentam um mercado extremamente exigente, impondo 
a esses, novos desafios na absorção e aplicação desse 
conhecimento. O Problem-based Learning (PBL) é um 
modelo conceitual de aprendizado facilitado, tem sido 
utilizado com excelentes resultados na educação de várias 
profissões nas mais diversas áreas. Os componentes 
da PBL usam situações do mundo real (problemas) 
para promover uma aprendizagem em grupo, soluções 
orientadas e problemas, instigando aos alunos moverem-
se em busca de soluções. Nesse cenário, os professores 
são facilitadores da aprendizagem. Segundo Kwan 
(2009), PBL é mais do que uma ferramenta pedagógica, 
abrange um ambiente nutritivo no qual todos os elementos 
do currículo são sistematicamente alinhados para ajudar 
os alunos a alcançar os resultados de aprendizagem 
estabelecidos pelo instrutor.

Os Cursos de Administração e Gestão de Cooperativas, 
quando aliados à PBL, apresentam vantagens em relação 
aos métodos de ensino tradicionais utilizados na instrução, 
pois compilam as definições e expectativas sobre os 
objetivos do ensino-aprendizagem, por exemplo: 

• permitem que os professores se tornem 
facilitadores de aprendizagem, em vez de 
palestrantes; 
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• permitem a inclusão da figura do monitor como um aprendiz 
de professor, para desenvolver as habilidades necessárias à 
execução da profissão;

• promovem o pensamento crítico ao mesmo tempo em que 
transmitem conteúdo/conceitos; 

• promovem a aprendizagem entre os grupos, o que está mais 
alinhado com a forma como os alunos aprendem.

A PBL engloba a aprendizagem ativa com especial relevância para os 
objetivos de aprendizagem (em oposição à tradicional aprendizagem passiva 
baseada em palestras e instruções didáticas desenhadas por professores). 
Para Downing et al. (2009) a PBL promove o pensamento crítico, relata 
que além do contexto formal de aprendizagem, os desafios cotidianos 
emergentes dos novos contextos sociais adicionais providos por currículos 
baseados em problemas fornecem ambientes férteis para o desenvolvimento 
da metacognição, em outras palavras, quando somos confrontados com 
a solução de um problema, quer seja proposto pelo professor como parte 
de um currículo baseado em problemas ou de um novo ambiente social, 
somos mais propensos a desenvolver habilidades genéricas, bem como 
específicas do assunto. O PBL permite que os monitores auxiliem não 
apenas com um conhecimento específico, são facilitadores participantes 
ao atuarem ensinando e direcionando na busca pelo conhecimento ao lado 
do professor, também podem ajudar os alunos a entender o vínculo entre o 
que estão aprendendo naquele dia com tarefas similares para toda a carreira 
pós-universidade, no caminho da aprendizagem ao longo da vida. Este artigo 
descreve um espectro de conceitos inovadores de ensino e aprendizado 
PBL, que foram aplicados por professores com o auxílio de monitores da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte nos cursos de Administração e 
Gestão de Cooperativas, desenvolvido para ajudar a facilitar o aprendizado de 
pensamento crítico e absorção de informações pelos estudantes abrangidos 
pelo projeto por meio das disciplinas ministradas.

Nesse contexto, o método Problem-based Learning (PBL) ou 
aprendizado baseado em problemas permite que os educadores promovam 
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formas alternativas e dinâmicas de conduzir a troca de 
conhecimento em suas aulas. Como parte integrante, 
esta pesquisa apresenta uma breve revisão conceitual, 
para introduzir a abordagem da aplicação do método PBL 
como metodologia de ensino.

São vários os desafios enfrentados pelos professores 
na relação ensino-aprendizagem. Para Libâneo (2008), 
o ensino representa uma atividade de meditação pela 
qual são providas as condições e os meio necessários 
para que os alunos se tornem sujeitos ativos na 
assimilação de conhecimentos. Segundo o mesmo autor, 
o processo de ensino se caracteriza pela combinação de 
atividades do professor e dos alunos. Estes vão atingindo 
progressivamente o desenvolvimento de suas habilidades 
pelo estudo das matérias sob a direção do professor.

O processo sofre influência direta das tecnologias 
e ferramentas desenvolvidas para o aprimoramento 
desta arte. Segundo Lima (2000), requer a busca por 
contribuições relevantes para a formação de uma didática 
do ensino superior que se possam analisar criticamente 
as práticas de aulas como espaço de construção de 
conhecimento. Para Gil (2008b), o processo de ensino 
envolve atividades de instrução, orientação, comunicação 
e transmissão de conhecimento, retirando o professor 
do centro do processo, e o conceito de aprendizagem 
evidencia a descoberta, apreensão, modificação de 
comportamento e aquisição de conhecimentos, todos 
referentes ao aluno.

O método de ensino representa o direcionamento 
escolhido pelo professor para a transmissão de 
conhecimento. O desenho metodológico é o conjunto 
de procedimentos adequadamente estruturados de que 
se vale o professor para levar o educando a elaborar 
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conhecimentos, adquirir técnicas ou assumir atitudes e ideias. Para Soares 
(2008), docentes, discentes e instituições de ensino devem pesquisar, 
discutir experimentar alternativas com o objetivo de melhorar a eficiência e 
a eficácia do processo de ensino.

Nesse contexto, o PBL é visto como um método de ensino dinâmico 
onde o aluno ocupa uma posição de agente ativo/participativo de 
problemas propostos dentro do processo de aprendizagem, por meio de 
atividades estimuladoras do desenvolvimento e da capacidade de iniciativa 
e descobrimento, propiciando uma aprendizagem criativa e dinâmica. 
Kraemer (2005) utiliza os quatro pilares essenciais a um novo conceito 
de educação, preconizados no Relatório da UNESCO, na Comissão 
Internacional sobre a Educação do Século XXI, de 1999: (i) aprender a 
conhecer – refere-se à necessidade do processo de ensino-aprendizagem 
permitindo autonomia e criatividade e sua continuidade por meio da 
atualização e da especialização profissional constante; (ii) aprender a 
fazer – significa adquirir competências tornando a pessoa apta a enfrentar 
as diversas situações e a trabalhar em equipe; (iii) aprender a conviver 
– nesse processo, o aluno aprende a respeitar a diversidade humana e 
a desenvolver relacionamento com as demais pessoas, podendo ser 
estimulado pela incitação à curiosidade, à discussão, à troca de grupos e, 
(iv) aprender a ser – a educação deve contribuir para o desenvolvimento 
total da pessoa, no sentido da ética, da inteligência, da sensibilidade, da 
responsabilidade, da civilidade, e também da espiritualidade.

O objetivo desta pesquisa foi investigar como o método PBL foi aplicado 
nas disciplinas dos cursos de Administração e Gestão de Cooperativas, 
levando em consideração a visão dos monitores das disciplinas.

Materiais e Métodos

O desenvolvimento do projeto contou com a utilização de uma sala para 
laboratório onde foram conduzidas as oficinas que permitiam a aplicabilidade 
das ferramentas necessárias à sua realização, conforme tabela abaixo. 



Metodologias ativas de ensino:
O caso prático da aplicação de Problem-Based Learning (PBL) em disciplinas dos cursos 

de Administração e de Gestão de Cooperativas

93

A N O T A Ç Õ E S

Tabela 1 – Material Permanente

Descrição Quantidade

Microcomputador para 
Laboratório de Informática 
com sistema operacional 

Windows

10

Projetor Multimídia 1

Total de Equipamentos 11

Fonte: UFRN

Contaram também com a participação de monitores 
em ambas as disciplinas, alunos que já cursaram os 
componentes curriculares, selecionados por meio de 
processo seletivo específico sobre o assunto. Os monitores 
eram instruídos, previamente pelos professores, sobre a 
forma de atuação junto à turma e participavam ativamente 
no compartilhamento de conhecimentos e direcionamento 
para resolução das situações propostas.

A metodologia de aplicação do PBL tem como 
premissa básica que o professor é um orientador que 
ajudará o aluno a aprender a aprender. A ferramenta PBL foi 
aplicada aos alunos do curso de graduação dos cursos de 
Administração e Gestão de Cooperativas. O PBL em sala 
de aula é uma ótima maneira de manter os estudantes de 
graduação inquietos envolvidos e trabalhando ativamente 
para alcançar seus objetivos enquanto desenvolvem as 
habilidades de aprendizagem e captação de informações.

Inicialmente a turma foi distribuída em grupos de 
quatro ou cinco alunos e entregue um caso para ensino de 
modo a incentivar, de forma inicial, a busca por soluções 
levando em consideração mercados e situações reais 
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para cada grupo. Solicitamos que examinassem o case individualmente, 
e que observassem mentalmente as semelhanças e diferenças entre as 
opiniões dos membros do grupo. Configuramos o exercício pedindo-lhes 
que, conversassem dentro de seus grupos sobre as soluções que seriam 
adotadas e preparassem uma proposta como se fossem submeter aos 
gerentes da empresa. Algum tempo depois os grupos apresentaram para 
toda a turma as suas propostas, ouviram e deram feedbacks aos demais 
colegas. Os objetivos de aprendizagem para este exercício incluíram:

• análise de caso real;

• compartilhamento de informações;

• discussão e elaboração de propostas e soluções por cada grupo;

• apresentação da proposta;

• absorção e análise de feedbacks;

• análise a partir da percepção dos demais grupos sobre a solução 
apresentada.

Após o momento de apresentação inicial da disciplina e da ferramenta 
a ser utilizada em seu decorrer os alunos foram instruídos a escolher 
uma empresa para aplicação de ferramentas-solução em contrapartida 
ao problema proposto em sala. Então, cada grupo recebeu o problema a 
ser resolvido, envolvendo uma empresa da bolsa de valores para busca 
e aplicação de conhecimentos já existentes e os novos necessários 
à solução do caso. Os problemas inicialmente apresentados foram 
distribuídos da seguinte forma:

Primeiro

Elaborar um plano de estudo sobre Análise de Balanço, contendo:

1. objetivo de aprendizagem;
2. estratégias de aprendizagem;
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3. resultados esperados;
4. recursos didáticos;
5. prazo.

Segundo

1. Após a escolha da empresa pelo grupo, realizar 
uma análise do contexto organizacional, utilizando as 
técnicas de planejamento estratégico, tais como: análises 
do ambiente externo, concorrência, modelo do negócio, 
informações setoriais, etc.

2. Fazer uma leitura do balanço patrimonial e da 
demonstração de resultados, bem como das respectivas 
notas explicativas e parecer de auditoria independente, se 
houver, destacando os pontos mais importantes.

Terceiro

1. Padronizar o balanço e a DRE; 
2. Analisar os indicadores que compõem a Identidade Dupont;
3. Analisar as taxas de crescimento interno e 

sustentável e comparar com o crescimento contábil. 

Quarto

Fazer a análise dos índices financeiros da empresa 
escolhida por cada grupo a partir dos dados encontrados 
após o preenchimento da planilha.

Quinto

1. Fazer o resumo do balanço ano base 2015;
2. Projetar a DRE para o ano de 2016 – acréscimos de 12%
3. Projetar o balanço em 12%;
4. Levar o novo lucro para o balanço projetado;
5. Calcular a variável de fechamento.
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Sexto

1. Fazer compilação das diversas atividades realizadas no semestre para 
a confecção do relatório final da nossa disciplina contendo: apresentação da 
empresa; análise do ambiente externo com as diversas técnicas utilizadas 
para tal finalidade; análise dos indicadores dos últimos três anos; avaliação 
horizontal e vertical do balanço patrimonial; análise da DRE; análise da 
declaração de fluxo de caixa; variável de fechamento para os parâmetros 
utilizados no exercício feito no laboratório.

2. Apresentar relatório de análise para a turma, levando a um exercício 
de PBL complexo, em que toda a turma recebe um “problema” ou tópico 
que se relaciona diretamente com o tema dado à turma a cada dia. O papel 
dos monitores compreende no comparecimento nas aulas onde se propõem 
a colaborar com os demais alunos a desenvolver o raciocínio analítico da 
situação e direcioná-los na aplicação e busca por conhecimentos. O ensino 
de pares mantém os alunos envolvidos, pois sabem que estarão ensinando 
aos seus colegas o que estão aprendendo. Surpreendente é a forma 
criativa como os alunos encontram funcionalidades avançadas dentro de 
cada problema apresentado, e demonstram claramente suas técnicas de 
resolução e os problemas que eles encontraram para seus colegas de turma.

Resultados e Discussão

O PBL foi realmente projetado para o ambiente dos estudantes 
universitários - é um excelente método para facilitar a aprendizagem de 
conceitos complexos, baseados na realidade e é facilmente aplicável aos 
currículos de graduação. Muitos programas de graduação enfatizam a 
pesquisa de literatura, a escrita em papel e o aprendizado em grupo, de 
modo que o PBL se alinha bem com essas tarefas e modelos pedagógicos. 
No nível de graduação, é ainda mais importante compreender a experiência 
prévia dos alunos com as metodologias anteriores e o nível de informações 
dos alunos, antes de criar um conjunto de atividades com base em 
problemas, pois pode haver grande variabilidade nessas experiências. 
Sempre é uma boa ideia ter essa discussão com o instrutor antes da aula, 
no entanto, o instrutor pode não conhecer completamente as competências 
dos alunos. Faz-se necessário, informar-se sobre os alunos antes do início 
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de cada atividade (ou, pelo menos, no início da aula), isso 
pode ajudá-lo a adaptar as aulas às suas necessidades. 
Questionando sobre perguntas abertas como: “O que 
você achou mais difícil em relação à atividade?” Ou “qual 
parte da atividade você mais gostou?”. Com esse tipo 
de pergunta, é possível obter melhores respostas do que 
perguntando “o que é uma análise ambiental?”.

No cenário de ensino superior de hoje, muitos 
estudantes da graduação estão saturados das metodologias 
tradicionais e buscam por novas experiências dentro do 
ambiente em que estão inseridos.

Soares (2008, p. 99) apresenta algumas vantagens e 
desvantagens do método. Segundo a autora, as vantagens 
podem ser descritas como: 

Vantagens

• O aumento do senso de responsabilidade do 
estudante, pois ele precisa ter vontade de estudar 
para aprender por conta própria.

• Estimula a leitura, o emprego do raciocínio lógico 
e a discussão.

• Incita o estudante a investigar e a resolver problemas.

• Desenvolve a habilidade de trabalhar em grupo.

• Permite a interdisciplinaridade de diferentes 
disciplinas e especialidades.

• Promove o conhecimento da área de forma mais 
contextualizada e não apenas o entendimento do 
fato isolado.



CADERNO DE MONITORIA N. 5

98

Desvantagens

• Acostumados a receber tudo de “mão beijada” dos professores, 
os alunos, em sua maioria, são adeptos da boa vida e não sabem 
tomar a iniciativa, preferindo a acomodação.

• Com uma cobrança menor, eles aprendem menos.

• Recorrem a fontes de pesquisa duvidosas, principalmente, as 
disponíveis na internet, sem se preocuparem com a origem e a 
qualidade das informações.

• Enganam os professores, copiando temas de páginas encontradas 
na rede para apresentar em forma de trabalhos escolares.

• O método recebe críticas, por ser considerado muito superficial.

As atividades foram executadas com sucesso e no processo foi 
possível observar as vantagens identificadas por Soares (2008), 
pois despertou nos alunos a iniciativa pela busca de soluções, o 
desenvolvimento da habilidade de trabalhar em grupo e o aumento do 
senso de responsabilidade. Diante das desvantagens apresentadas pelo 
autor buscou-se trabalhar na prevenção: motivando os alunos a cada aula; 
criando atividades periódicas para não diminuir a cobrança; indicação da 
bibliografia vinculada à disciplina; e, correção dos trabalhos passaram 
por filtros para inibir cópias de trabalhos da internet.

Considerações Finais

O ambiente no qual o profissional administrador/gestor é inserido 
após a conclusão do curso de graduação é encharcado de situações e 
problemas dos quais precisarão prover soluções. Em condições de 
complexidade, essas decisões requerem do profissional capacidade de 
entender situações-problema, refletir a respeito das condições e recursos 
disponíveis e adotar ou indicar uma ação. Nesse contexto, o método PBL 
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tem apresentado uma proposta metodológica interessante 
de ensino-aprendizagem.

O aprendizado baseado em problemas é uma metodologia 
ativa e envolvente que pode ser utilizada para o ensino de 
conceitos e habilidades exigidas pelo mercado de trabalho. 
Ele tem sido utilizado com sucesso nas universidades 
americanas por muitas décadas, e mais recentemente por 
alunos do curso de graduação em Administração e Gestão 
de Cooperativas da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte com grande sucesso. Os instrutores relatam uma 
variedade de resultados de aprendizado positivos depois 
que seus alunos tiveram aulas utilizando a metodologia 
de aprendizado baseada em problemas. Esses resultados 
incluem papéis muito melhores usando uma maior 
variedade de recursos acadêmicos, os alunos se tornando 
parte da “conversa acadêmica” e uma compreensão mais 
forte da diferença entre recursos populares e acadêmicos. 
A metodologia de aprendizagem baseada em problemas é 
aplicável a qualquer disciplina, e incentiva o envolvimento 
e participação ativa entre os colegas, bem como com o 
facilitador de compartilhamento de conhecimento. Todo 
instrutor com o qual usamos essa metodologia solicitou  
novamente a aplicação do projeto para mais instruções, com 
entusiasmo em relação aos resultados da aprendizagem. 
Os professores que empregaram aprendizado baseado 
em problemas descobriram que isso proporciona uma 
experiência de sala de aula mais interessante e animada, 
tanto para os alunos quanto para os monitores! Descobre 
então uma ferramenta de aprendizagem útil no arsenal de 
métodos de aprendizagem e ensino.
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O tema sustentabilidade no 
parque das ciências: construção 
e manutenção de um minhocário 
como ferramenta pedagógica

DIOGENES, M. G. B.1, REIS, J. R.2, MONTENEGRO, L. A.3, SOUSA, R. A.4 , 
ARAÚJO, M. F. F.5 

RESUMO:

O Parque das Ciências é um espaço não formal de ensino que atua na 
divulgação científica para estudantes da rede básica, e que vem, desde 
2015, desenvolvendo projetos educativos voltados para a sustentabilidade 
com o objetivo de trabalhar essa temática no cotidiano, juntamente com 
professores e visitantes. Tendo em vista a necessidade de uma discussão 
acerca do descarte dos resíduos, destacadamente os orgânicos, foi 
construído um minhocário no Parque das Ciências, com o objetivo de 
sensibilizar a sociedade sobre possibilidades de destinos alternativos 
para esse tipo de rejeito, por meio da compostagem, em especial, a 
vermicompostagem. Esse processo consiste na transformação da matéria 
orgânica resultante da ação combinada das minhocas e da microflora que 
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vive em seu trato digestivo, em um composto derivado 
da digestão de restos de comida, estrume, papel e 
outras matérias. Atualmente, o aumento desenfreado 
do consumo de produtos industrializados trouxe, como 
consequência, o crescimento da produção de lixo, 
especialmente o orgânico, que nem sempre está ligado 
a um descarte correto. Assim, os monitores do Parque 
das Ciências realizaram pesquisas sobre o processo da 
vermicompostagem e, posteriormente, sua construção e 
manutenção. O projeto foi proposto originalmente para a 
Semana de Ciência, Tecnologia e Cultura (CIENTEC) da 
UFRN, no ano de 2016. Atualmente, o minhocário compõe 
o acervo de exposição do Parque das Ciências e serve de 
mote para a discussão do papel da sociedade, juntamente 
com o poder público, em apresentar soluções simples 
e funcionais para a destinação de qualquer resíduo, em 
especial os orgânicos. Uma vez que o despejo de lixo é 
causador de diversos prejuízos tanto para a população 
quanto para o meio ambiente, gerando poluição visual, 
contaminação do solo e lençóis freáticos, disseminação 
de patógenos e outros problemas, esse instrumento tem 
função de destaque, nas ações do parque, como promotor 
de educação para a sustentabilidade.

Palavras-chave: Parque das Ciências. 
Vermicompostagem. Sustentabilidade.

Introdução

As Orientações Curriculares para o Ensino Médio 
recomendam o desenvolvimento de práticas fora do 
espaço escolar, apontando esse procedimento como 
atividade motivadora para os alunos, já que deslocam 
o ambiente de aprendizagem para fora de sala de aula 
(BRASIL, 2006). De fato, é inconcebível que o ensino 
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de ciências seja restrito ao ambiente escolar quando boa parte do que 
é estudado está no ambiente natural ou precisa de experimentação para 
ser melhor entendido. Espaços como centros de ciências, museus e afins 
apresentam uma estrutura física que pode fornecer recursos didáticos 
para o aprendizado que a escola não possui (PINTO; FIGUEIREDO, 2010). 
Segundo Jacobucci (2008), os espaços não formais de ensino têm 
como objetivos aumentar a consciência sobre o papel e a importância da 
Ciência na sociedade, proporcionar experiências educativas para que os 
usuários compreendam princípios científicos e tecnológicos, bem como 
despertar interesse pela Ciência e Tecnologia. Nesse contexto, o Parque 
das Ciências é um espaço interativo nas áreas de Ciências da Natureza e 
foi planejado com o intuito de proporcionar a estudantes do ensino básico 
e ao público em geral a oportunidade de usarem um espaço não formal 
lúdico e interativo para consolidar o conhecimento adquirido em sala de 
aula (SOUSA et al., 2012) e ao longo da vida. Nesse espaço, também são 
desenvolvidos cursos e oficinas para professores da rede básica, além 
de se estimularem a divulgação científica e inclusão social da própria 
população.  Atualmente o Parque das Ciências conta com um total de 16 
monitores, que são licenciandos dos cursos de Ciências Biológicas, Física 
e Química, que trabalham juntos e de forma interdisciplinar.

É notório que a sociedade atual é marcada por uma grande necessidade 
de consumo e instigada pela grande produção de produtos industrializados, 
o que resulta no aumento da produção de lixo. Considere-se também 
que, no âmbito do ensino formal, constitui-se um desafio o fato de que, 
tradicionalmente, o conhecimento científico escolar se apresente apenas 
como blocos de conteúdos definidos previamente, organizados em função 
das disciplinas tradicionais e à margem dos contextos de vida e interesses 
dos seus destinatários (PEDROSA; LEITE, 2005). Isso se constitui em um 
empecilho para que os alunos vivenciem problemas e apresentem soluções, 
especialmente no que se refere a questões ambientais.

Os dados da Associação Brasileira das Empresas de Limpeza Pública 
e Resíduos Especiais (ABRELPE) são alarmantes e mostram que, entre os 
anos de 2003 a 2014, houve crescimento da geração de lixo no país em 
torno de 29%, enquanto o crescimento populacional foi de 6%. Em 2013, 
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41,7% do lixo era depositado em espaços inadequados 
e, em 2014, a parcela foi de 41,6%, apresentando-se 
praticamente inalterado. Esses números apresentam 
mais um problema presente na sociedade: além da alta 
geração de lixo, seu descarte também é preocupante. 
Assim, qualquer ação alternativa de descarte que não 
agrida o meio ambiente é significantemente importante. 
A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), lei nº 
12.305/10, sancionada em 2010, apresenta instrumentos 
importantes para combater problemas ambientais no país.

O Parque das Ciências, desde 2015, vem desenvolvendo 
projetos que têm foco na sustentabilidade e traz, em seu 
repertório, ferramentas que são importantes na Educação 
Ambiental para sensibilizar a comunidade acerca de 
problemáticas como essas. Um dos recursos pensados 
no cerne do tema da sustentabilidade, em destaque, é 
o minhocário. A utilização de minhocas na reciclagem 
de resíduos orgânicos tem se destacado devido à sua 
habilidade na transformação de matéria orgânica em 
material fértil, a qual pode ser utilizada como adubo rico 
em proteínas essenciais no crescimento das plantas 
(MELLO-PEIXOTO et al., 2014). O húmus da minhoca é 
rico em microrganismos, o que aumenta a biodiversidade 
no solo, auxiliando consequentemente na degradação e 
mineralização de matéria orgânica do solo, estabilizando o 
agroecossistema e, portanto, diminuindo a quantidade de 
patógenos naquele ambiente (SCHIEDECK et al., 2007). As 
minhocas utilizadas na produção de húmus são geralmente 
da espécie Eisenia fetida (minhoca vermelha-da-Califórnia). 
Além de ser uma saída alternativa para o descarte de lixo 
orgânico, o processo da vermicompostagem tem um 
potente produto que pode substituir fertilizantes químicos. 

Nesse contexto, o trabalho em questão tem o objetivo 
de demonstrar as possibilidades que o minhocário 
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apresenta em ser utilizado como uma ferramenta pedagógica para a 
educação para a sustentabilidade, não só exclusivamente para estudantes, 
mas para toda a comunidade que o visita ou interage com ele, fazendo 
parte do acervo atual de exposição interativa do Parque das Ciências. 

Materiais e Métodos

O subprojeto “Construção e manutenção do minhocário como ferramenta 
pedagógica” teve início com pesquisas realizadas pelos monitores do 
Parque sobre o minhocário e o processo de vermicompostagem. Foram 
realizadas visitas ao Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN), 
que tem um minhocário para compreender melhor seu funcionamento. O 
minhocário usa como matéria-prima cascas de verduras e frutas, além de 
papel repicado, que serve, entre outras coisas, para manter a umidade e 
temperatura adequadas e reduzir o mau cheiro. Todo adubo produzido era 
utilizado na horta e no viveiro da instituição.

A partir das pesquisas e da visita ao IFRN, foi elaborada uma lista 
com todos os materiais que seriam necessários para a construção 
do minhocário. Na montagem do minhocário do Parque das Ciências, 
foi utilizado esterco de cabra porque ele se transforma em húmus mais 
rapidamente do que o esterco bovino. O esterco foi misturado com areia e 
água em proporções adequadas para deixar o ambiente ideal, de modo a 
evitar o afogamento ou ressecamento das minhocas. Após a preparação 
do ambiente, as minhocas foram introduzidas. As minhocas utilizadas 
na produção de húmus são da espécie Vermelha-da-Califórnia (Eisenia 
fetida), que estão espalhadas por quase todo o mundo e foram doadas ao 
Parque das Ciências pelo IFRN (Figura 1).
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Figura 1 – Minhoca Vermelha-da-Califórnia (Eisenia fetida).

Fonte: Diogenes (2016).

Quanto à matéria orgânica, o minhocário foi dividido 
em duas partes: uma com matéria orgânica oriunda de 
restos de alimentos, como casca de banana e restos de 
mamão secos, e outra contendo papel seco. A segunda 
parte foi idealizada para mostrar que o papel é uma matéria 
orgânica. A construção da ferramenta durou cerca de 4 
meses, desde os estudos sobre o tema até sua finalização.

Figura 2 – Esquema de construção de minhocário.

Fonte: Ogham Ambiental (2016).
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Resultados e Discussão

O minhocário foi utilizado como ferramenta pedagógica durante a Semana 
de Ciência, Tecnologia e Cultura (CIENTEC) junto com outros subprojetos 
como o biodecompositor e o aquecedor solar. Na semana de exposição, o 
estande do Parque das Ciências recebeu a visita de estudantes e professores 
da rede básica e do ensino superior, além de professores e pessoas de 
diversas localidades da capital e do interior do estado, tendo despertado a 
curiosidade e o interesse de crianças, jovens e adultos.

A exposição ficou aberta ao público de quarta a sexta feira, das 8 h às 21 
h, e os monitores se revezaram para atender aos visitantes que, em relação 
ao minhocário, apresentaram curiosidade sobre a construção e manutenção, 
preconceitos em relação às minhocas. Muitas concepções alternativas acerca 
da classificação desse animal e da sua atuação na produção do húmus foram 
identificadas, o que demonstra desconhecimento da biologia dos anelídeos 
e da sua importância ecológica. Tais temas são, ou ao menos deveriam ser, 
abordados na disciplina de Ciências do Ensino Fundamental.

Figura 3 – Minhocário expositivo, CIENTEC 2016.

Fonte: Diógenes (2016).

No contexto da necessidade de reciclagem de materiais orgânicos, 
sabe-se que os resíduos domiciliares são, muitas vezes, descartados 
de maneira incorreta, o que, na maioria das vezes, ocasiona malefícios 
ao meio ambiente, o que pode ter como consequência, por exemplo, 
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a eutrofização de corpos aquáticos. Eutrofização é o 
processo desencadeado pelo excesso de nutrientes 
na água que leva a um aumento dos microrganismos 
aeróbicos que, por sua vez, leva à drástica redução de 
oxigênio na água.

O processo de reciclagem de compostos orgânicos é 
essencial na geração de insumos orgânicos para a agricultura 
(LOUREIRO et al., 2007). Compostagem é a reciclagem 
realizada por microrganismos e vermicompostagem é 
realizada pela simbiose entre minhocas e microrganismos. 
Nos dois casos, faz-se a estabilização dos processos 
orgânicos e consequentemente o reaproveitamento da 
matéria orgânica (DORES-SILVA; LANDGRAF; REZENDE, 
2013). Para um ambiente sustentável, é preciso que 
as pessoas tenham, além do conhecimento biológico, 
mudança de hábitos e iniciativa para desenvolver em suas 
casas ações simples que contribuam para um ambiente 
saudável, como, por exemplo, a construção de uma horta, 
um minhocário e um biodecompositor.

Durante a exposição na CIENTEC, foi possível 
perceber que tanto pessoas mais velhas quanto crianças 
demonstravam medo e nojo de pegar nas minhocas. O 
ensino tradicional e livresco não garante o acesso dos 
estudantes ao ambiente vivo, para além disso, o modo 
de vida moderno urbano, em que as pessoas residem 
em apartamentos ou em casas com quintais cimentados, 
faz com que as crianças cresçam desconhecendo as 
minhocas e os outros pequenos invertebrados importantes 
para a manutenção do equilíbrio ecológico.

Ações de extensão como a CIENTEC, UFRN na praça e 
diversos projetos ambientais desenvolvidos por professores 
da Universidade possibilitam o acesso à comunidade de 
conhecimentos pedagógicos e ecológicos, além de despertar 
e sensibilizar os visitantes para questões ambientais.
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No ambiente escolar, os estudantes da rede básica podem aprender 
que, a partir da junção de minhocas e microrganismos que habitam em 
seu intestino, acontece o processo de vermicompostagem. Desde o Ensino 
Fundamental I, eles “aprendem” que as minhocas são importantes para 
a fertilização do solo, embora nessa faixa etária ainda não consigam 
compreender o processo realizado por esses anelídeos como facilitadores 
da degradação da matéria orgânica. Os processos químicos que envolvem 
a degradação desses compostos são desencadeados pela ação de 
milhares de microrganismos (DORES-SILVA; LANDGRAF; REZENDE, 
2013). Segundo Corrêa, Santos e Nakamura (1998), os fungos e as 
bactérias são responsáveis pela ação do processo de decomposição. 
Os fungos destacam-se devido à sua alta eficiência enzimática na 
degradação de moléculas com alta razão C/N (Carbono/Nitrogênio), como: 
celulose, hemicelulose, lignina, compostos aromáticos, quitina e certas 
proteínas. A ação aeróbica desencadeada por esses microrganismos, no 
processo de compostagem, acontece a partir da liberação de gás carbônico, 
água e energia, devido à ação desses indivíduos (LOUREIRO et. al., 2007). 
A compostagem é responsável pela produção de uma substância 
homogênea e relativamente estável (PEIXOTO; ALMEIDA; FRANCO, 1989).

O conhecimento teórico e fragmentado nem sempre é significativo para o 
aluno, que normalmente memoriza o conteúdo para as avaliações e depois 
esquece. O uso de minhocários em ambientes escolares ou em exposições 
contribui para ampliar a percepção dos estudantes sobre o papel ecológico 
das minhocas e diminuir a rejeição e o medo em relação a esses animais. É 
importante sempre ressaltar que são seres detritívoros, e não decompositores, 
como parte da população pensa. Seres assim causam repulsão natural nas 
pessoas, mas são imensamente necessários, principalmente por reciclarem 
parte dos nutrientes que ali estão, desempenhando assim papel ambiental de 
fundamental importância. Seja em eventos itinerantes, como a CIENTEC, seja 
em visitas cotidianas ao Parque das Ciências, o minhocário é um instrumento 
didático que permite levantar questionamentos interessantes, tanto acerca do 
seu funcionamento quanto da sua construção e manutenção.

O minhocário, por atrair pessoas de todas as idades, tem um forte 
potencial como ferramenta para a educação ambiental. Pode ser construído 
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de formas diversas, reafirmando sua potencialidade. No 
expositivo (Figura 3), pode-se mostrar, ainda, as diversas 
formas de vida existentes nesse microambiente. A presença 
de miriápodes, fungos e formigas é um fator de confusão 
para os visitantes e, ao mesmo tempo, uma oportunidade 
de se explicarem as relações existentes nesse sistema, 
sendo importante deixar claro que nenhum ambiente 
funciona sozinho, e que é necessário sensibilizar acerca 
das várias formas de vida e seus papéis na natureza.

Com a proposta de uso do minhocário como 
instrumento para a compreensão de importantes temas no 
ensino de ciências, acreditamos ter contribuído de forma 
significativa para uma educação para a sustentabilidade, 
relacionando a temática ambiental com questões de 
importância social e econômica.

Considerações Finais

A educação para o desenvolvimento sustentável é 
fundamental para mudar os hábitos e as atitudes das 
pessoas em relação ao ambiente em que vivem. O ensino 
tradicional e conteudista não consegue fornecer aos 
estudantes o conhecimento necessário e nem desenvolver 
habilidades e competências para que os jovens participem 
de tomadas de decisão acerca de problemas ambientais de 
suas comunidades. Para isso, é preciso formar professores 
que tenham conhecimento científico, competências e 
habilidades adequadas para sensibilizarem os estudantes 
da rede básica para os problemas ambientais. A monitoria 
no Parque das Ciências possibilita aos licenciandos o 
desenvolvimento dessas habilidades e competências 
à medida que trabalha a autonomia do licenciando na 
busca de novas estratégias e no desenvolvimento de 
habilidades manuais e competências para expor e explicar 
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os projetos produzidos para o público visitante. Sabe-se que é dever da 
sociedade, juntamente com o poder público, apresentar soluções cabíveis 
para combater os problemas ambientais, entretanto, sem conhecimento 
científico, competências e habilidades não é possível encontrar as soluções 
desejadas. O projeto de educação para a sustentabilidade desenvolvido no 
Parque das Ciências contribui para o processo de formação do professor 
de Ciências, leva conhecimento científico para a comunidade e estimula 
o interesse dos estudantes da rede básica pela área das Ciências. 
O minhocário é uma das ferramentas didáticas que apresenta uma grande 
potencialidade pedagógica para a educação ambiental. Ele é fácil de ser 
confeccionado e pode ser construído e manejado de diversas formas, além 
de ser, logicamente, uma boa saída ecológica para o descarte de resíduos 
orgânicos. Por meio do minhocário, é possível educar e sensibilizar 
estudantes da rede básica e seus professores, além de se contribuir para 
a formação de indivíduos atuantes na sociedade, capazes de exercer sua 
cidadania apropriadamente.
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Eng. Química e de Alimentos: 
uma abordagem prática e 
computacional
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Resumo: 

O projeto na disciplina de Engenharia Ambiental (DEQ0531), iniciado no 
segundo período de 2016, consistia no desenvolvimento de um algoritmo 
e um código de programação para a resolução de problemas ligados à 
dispersão de poluentes na atmosfera. Pretendia-se implementar sub-
rotinas para obter respostas de problemas distintos, tais como o cálculo 
de concentração de partículas, a taxa de emissão de poluentes, a altura da 
pluma em relação ao solo, entre outros. Almejava-se, em uma segunda fase, 
acrescentar métodos diferentes para o cálculo dos mesmos problemas. 
Por exemplo, o uso de correlações para cálculo de constantes e fórmulas 
para correções de determinados parâmetros, tais como a altura da fonte de 
emissão e a velocidade do vento. Na terceira fase, em posse de um método 
de cálculo mais preciso, desejava-se adicionar mecanismos para geração 
de dados discretos em uma faixa de espaço definida. Com isso, seria 
possível produzir perfis de concentração nas três direções cartesianas. Os 
avanços na implementação seriam repassados aos alunos como atividade 
avaliativa, visando à melhor compreensão do conteúdo relacionado, 
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2 Docente. Laboratório de Materiais Nanoestruturados e Reatores Catalíticos. Departa-
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gmail.com

3 Docente. Laboratório de Engenharia Ambiental e Controle de Qualidade. Departamento 
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à criação de uma ferramenta útil em problemas comuns nas 
indústrias químicas e à maior integração entre a disciplina 
de Engenharia Ambiental e os métodos matemáticos para 
simulação de situações do cotidiano. No momento de 
submissão deste resumo, a primeira fase se encontrava 
em desenvolvimento, com resultados parciais.

Palavras-chave: Projeto. Dispersão. Poluentes. 
Atmosfera. Fortran. 

Introdução

Os cursos de Engenharia Química e Engenharia de 
Alimentos, pertencentes ao Departamento de Engenharia 
Química (DEQ) têm em sua grade curricular disciplinas 
relacionadas à área de meio ambiente, tais como 
Engenharia Ambiental, Controle de Qualidade de Águas, 
Tratamento de Águas e Tratamento de Efluentes.

A fim de atualizar esses componentes curriculares 
com relação à demanda do mercado de trabalho 
dos engenheiros químicos e de alimentos, algumas 
ferramentas têm sido utilizadas nos últimos anos pelos 
docentes atuantes na temática ambiental. O uso dessas 
ferramentas, no entanto, permanece pontual.

A presença de um monitor facilita o uso de diferentes 
ferramentas que auxiliem o processo de ensino-
aprendizagem, bem como aproxima os discentes dos 
componentes curriculares em período fora da sala de 
aula, possibilitando maior aprendizado e participação. 
Ele, por sua vez, quando atuante, beneficia-se da 
possibilidade de um contato próximo ao processo de 
ensino-aprendizagem, dessa maneira, incentivando a 
formação de futuros docentes.
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O objetivo deste projeto foi trazer melhorias nas práticas de ensino da 
temática ambiental por meio da ação do monitor, atualizando as disciplinas 
relacionadas, além de ampliar suas formas de atuação nos cursos de 
Engenharia Química e de Engenharia Alimentos. No tocante às metas mais 
específicas, a alteração de roteiros de prática laboratoriais foi uma das 
ações tomadas, além da implantação de método computacional para a 
simulação do fenômeno de dispersão de poluentes na atmosfera a partir 
da equação gaussiana, disponível a todos os alunos matriculados. Outra 
finalidade está atrelada à expansão dos horários de atendimento aos 
discentes, os quais passaram a contar com mais alternativas na resolução 
de suas dúvidas. Dado o caráter inicial do presente projeto, outras etapas 
serão desenvolvidas em projetos de monitoria posteriores.

As atividades desempenhadas na duração da monitoria requereram 
conhecimentos específicos das disciplinas envolvidas. O modelo proposto 
por Gauss para dispersão de partículas na atmosfera é um deles. Considera-
se que, para uma fonte de emissão em estado estacionário e uma vazão 
constante homogênea (LAGZI et al., 2013), a seguinte expressão é válida:

Sendo C a concentração em uma dada posição, Q é o termo da fonte 
equivalente à quantidade de partículas emitidas em um tempo determinado, 
u é a velocidade de propagação, y e z são coordenadas do ponto definido, 
σy e σz são os desvios-padrão das respectivas coordenadas e H é a altura 
do centro da pluma. 

Os desvios são função da estabilidade atmosférica e da distância 
em relação à fonte (coordenada x). A figura a seguir apresenta uma 
maneira de estimar esses parâmetros, utilizando letras representando as 
condições climáticas e as associando a faixas distintas de velocidade de 
propagação do ar.
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Figura 1 – Estabilidade atmosférica em várias condições.

Fonte: Weiner e Matthews (2003).

Tais letras representam, por sua vez, linhas nos 
gráficos seguintes, a partir das quais é possível estimar 
os valores dos desvios para cada x.

Figura 2 – Desvio-padrão na direção horizontal e vertical, 
respectivamente em função da distância da fonte.
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Fonte: Weiner e Matthews (2003).

Materiais e Métodos

Durante a execução deste projeto, realizou-se dois 
tipos de pesquisa: a experimental e a bibliográfica. 
A segunda, neste caso, foi utilizada como suporte 
da primeira, a partir de materiais fornecidos pelos 
professores orientadores na disciplina de Engenharia 



CADERNO DE MONITORIA N. 5

120

Ambiental. Além disso, aplicou-se informações sobre a linguagem Fortran 
no software Visual Studio, as quais foram adquiridas por meio do docente 
responsável pelo curso de Métodos Computacionais.

Fortran, enquanto linguagem de programação, foi desenvolvida no 
início da década de 1950 e tem seu nome originado da expressão “Formula 
Translation”. Suas versões mais utilizadas hoje são a 77 e a 90, sendo a 
primeira a mais difundida (PROGRAMMING..., 2017). 

Projetada por cientistas e engenheiros, Fortran é aplicada, entre 
outros usos, no design de pontes e aviões, controle de automação 
industrial, sistemas de drenagem pluvial e análises de dados científicos 
(PROGRAMMING..., 2017). Há várias bibliotecas de programas e códigos, 
os quais, em muitos casos, estão disponíveis para uso público, ou 
necessitam ser comprados previamente. Usuários, por sua vez, podem 
redigir seu próprio acervo com as rotinas e sub-rotinas por eles utilizadas 
(PROGRAMMING..., 2017).

Na duração do projeto de monitoria, o discente atuante como monitor 
elaborou uma pequena biblioteca contendo códigos para resolução de 
problemas de dispersão de poluentes, a qual pudesse permanecer disponível 
aos alunos da disciplina de Engenharia Ambiental. Quatro cenários foram 
plenamente desenvolvidos, em todos os quais apenas um valor da equação 
apresentada na introdução é desconhecido: 

1. encontrar a concentração de poluente em um dado ponto;
2. encontrar a taxa de emissão de poluentes;
3. encontrar a distância do ponto, perpendicular à pluma e paralela ao 

solo (coordenada y); 
4. encontrar a altura do ponto em relação ao solo (coordenada z).

Resultados e Discussão

O problema usado como exemplo para o teste do código (no ANEXO 
A), previamente respondido manualmente, possui dois tipos de dados, 
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os constantes e os de estudo. A seguir, os valores para 
ambos os casos.

Constantes

• Distância radial do ponto, paralela à pluma 
(coordenada x): 200 metros (m).

• Velocidade média do vento na direção da pluma: 4 
metros por segundo (m/s).

• Altura efetiva da pluma (distância do solo ao 
centro): 20 metros (m).

• Desvios-padrão nas coordenadas y e z: 30 e 15 
metros (m), respectivamente.

Dados de estudo 

• Concentração no ponto P (x, y, z): 7,27 x 10-4 
gramas por metro cúbico (g/m3).

• Taxa de emissão de poluentes: 10 gramas por 
segundo (g/s).

• Coordenada y: 0 metros (m).

• Coordenada z: 0 metros (m).

A condição mostrada anteriormente é uma das mais 
importantes, tendo em vista que apresenta a máxima 
concentração ao nível do solo a uma dada distância (o 
mais próximo da pluma e do solo na coordenada y e z, 
respectivamente). Os desvios foram estimados a partir 
dos gráficos da Figura 2.
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Nas imagens seguintes, constam as interfaces que o Visual Studio fornece 
conforme os dados de estudo são selecionados, em ordem respectiva.

Figura 3 – Dados de estudo: concentração em um determinado ponto e taxa de 
emissão de poluentes.

Fonte: Autoria própria (2016).

Figura 4 – Dados de estudo: coordenada y e z.

Fonte: autoria própria (2016).

É importante ressaltar que o cálculo para o valor apresentado na 
Figura 4 (lado direito) é iterativo, requerendo informações como número 
de repetições e valor de tolerância de resposta. Há também a obtenção 
de duas respostas, das quais, em determinados casos, uma pode gerar 
respostas irreais (alturas abaixo do solo).
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Em todos os casos, o valor obtido pelo programa é 
bastante semelhante ao calculado manualmente. Na Figura 
4 (lado direito), o resultado é precisamente o mesmo; 
a Figura 3, por sua vez, mostra diferenças apenas na 
quinta casa decimal. A Figura 4 (lado esquerdo) apresenta 
uma variação na primeira casa decimal, porém, para as 
dimensões do problema (distância de 200 metros), o 
desvio no resultado é apenas maior que 12 centímetros, 
uma diferença aceitável para os fins do código.

A partir dos resultados obtidos, é possível perceber que 
o software, dentro dos testes efetuados, gera resultados 
satisfatórios. A disponibilização do código para os alunos 
cursando a disciplina pôde então ser efetuada.

O programa pode, no entanto, ainda ser 
aprimorado, com a adição de mais tipos de resolução 
de problemas (conversão de mais constantes em 
dados de estudo). Além disso, a autossuficiência do 
código (independência dos gráficos na Figura 2 para o 
cálculo dos desvios e uso de correlações) e a geração 
de dados discretos para construção de perfis de 
concentração também pode ser implementada.

Outras atividades da monitoria foram desempenhadas, 
como a alteração dos roteiros de prática da disciplina 
de Controle de Qualidade de Águas, momentos de 
consulta aos alunos das matérias contempladas pelo 
projeto em horários não estabelecidos, além do estudo 
mais aprofundado dos conteúdos programados para 
elas. No Laboratório de Engenharia Ambiental e Controle 
de Qualidade, também foram feitos testes com os 
equipamentos de demanda bioquímica de oxigênio.
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Considerações Finais

O projeto não conseguiu produzir os resultados esperados no tocante 
ao contato monitor-discente. A maior parte do tempo dedicado à monitoria 
foi atrelado ao planejamento de atividades para os alunos, mas não 
desenvolvidas até o fim de sua duração, em dezembro de 2016. 

A inexistência de recursos financeiros também se mostrou uma 
dificuldade, já que o desempenho dos atendimentos aos alunos requeria a 
permanência em diferentes turnos, gerando custos adicionais. Outro fator 
a se considerar é o próprio caráter inicial do programa; não se possuía 
experiência prévia na criação de um projeto de monitoria a partir do zero. 
Tais empreendimentos exigem tempo, e a atuação efetiva de seis meses 
não se mostrou suficiente.

Porém, dentro das condições enfrentadas, pode-se considerar 
satisfatório o resultado deste projeto. O desenvolvimento de atividades 
que trarão impactos positivos aos futuros estudantes das disciplinas, além 
do conhecimento adquirido na parte de planejamento e no contato com 
os professores e alunos envolvidos, serviu como uma excelente vivência 
da iniciação à docência. Por fim, a possibilidade de novas monitorias, 
usando a experiência desta como base, estabelecerá as práticas de ensino 
objetivadas inicialmente.
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ANEXO A – Modelo usado na obtenção dos 
dados

!   Disciplina: DEQ0531 - Engenharia Ambiental
!   Docente: André Luis Lopes Moriyama
!   Monitor: Matheus Veríssimo Rodrigues
    program disp_pol
    implicit none
    integer tipo
    call choice(tipo)
    end program
    subroutine choice(tipo)
    implicit none
    integer tipo
    real*8 Q, C, u, y, z, sigy, sigz, H
    do while ((tipo /= 1).and.(tipo /= 2).and.(tipo /= 

3).and.(tipo /= 4))
        write(*,*) “Escolha o tipo de problema a ser 

resolvido.”
        write(*,*) “Para encontrar a concentracao em um 

determinado ponto, escolha 1.”
        write(*,*) “Para encontrar a taxa de emissao de 

poluentes, escolha 2.” 
        write(*,*) “Para encontrar a coordenada y de uma 

dada concentração, escolha 3.”
        write(*,*) “Para encontrar a coordenada z de uma 

dada concentração, escolha 4.”
        write(*,*) “Observacao: metodo 4 fornece duas 

respostas.”



CADERNO DE MONITORIA N. 5

126

        read(*,*) tipo
        if ((tipo /= 1).and.(tipo /= 2).and.(tipo /= 3).and.(tipo /= 4)) then
            write(*,*) “Valor diferente do especificado.”
        endif
    enddo
    if (tipo == 1) then
        call csr(Q,u,y,z,sigy,sigz,H)
    else if (tipo == 2) then
        call qsr(c,u,y,z,sigy,sigz,H)
    else if (tipo == 3) then
        call ysr(Q,C,u,z,sigy,sigz,H)
    else if (tipo == 4) then
        call zsr(Q,C,u,y,sigy,sigz,H)
    endif
    return
    end subroutine
    subroutine csr(Q,u,y,z,sigy,sigz,H)
    implicit none
    real*8 Q, u, y, z, sigy, sigz, H, Cxyz
    write(*,*) “Insira a taxa de emissao de poluentes, em g/s: “
    read(*,*) Q
    write(*,*) “Insira a velocidade media do vento, em m/s: “
    read(*,*) u
    write(*,*) “Insira a coordenada cartesiana y, em m: “
    read(*,*) y
    write(*,*) “Insira a coordenada cartesiana z, em m: “
    read(*,*) z
    write(*,*) “Consulte as classes de estabilidade atmosferica e os 

graficos “
    write(*,*) “correspondentes a cada categoria. Em seguida, verifique 

os valores “
    write(*,*) “de desvio correspondentes a coordenada x, em metros. “
    write(*,*) “Insira o desvio padrao na direcao y, em m: “
    read(*,*) sigy
    write(*,*) “Insira o desvio padrao na direcao z, em m: “
    read(*,*) sigz
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    write(*,*) “Insira a altura do ponto central da pluma 
(a partir do solo), em m: “

    read(*,*) H
    write(*,*)
    write(*,*) “A concentracao do poluente nas condicoes 

especificadas equivale a “, Cxyz(Q,u,y,z,sigy,sigz,H), “ g/
m3.”

    pause
    return
    end subroutine
    real*8 function Cxyz(Q,u,y,z,sigy,sigz,H)
    implicit none
    real*8 pi, Q, u, y, z, sigy, sigz, H
    pi = 3.1415926
    Cxyz = (Q/(2*pi*u*sigy*sigz))*exp(-

(y**2.0)/(2.0*(sigy**2.0)))*(exp(-((z + H)**2.0)/
(2.0*(sigz**2.0))) + exp(-((z - H)**2.0)/
(2.0*(sigz**2.0))))

    end function
    subroutine qsr(C,u,y,z,sigy,sigz,H)
    
    implicit none
    real*8 C, u, y, z, sigy, sigz, H, Qxyz
    write(*,*) “Insira a concentracao de poluentes no 

ponto especificado, em g/m3: “
    read(*,*) C
    write(*,*) “Insira a velocidade media do vento, em 

m/s: “
    read(*,*) u
    write(*,*) “Insira a coordenada cartesiana y, em 

m: “
    read(*,*) y
    write(*,*) “Insira a coordenada cartesiana z, em 

m: “
    read(*,*) z
    write(*,*) “Consulte as classes de estabilidade 
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atmosferica e os graficos “
    write(*,*) “correspondentes a cada categoria. Em seguida, verifique 

os valores “
    write(*,*) “de desvio correspondentes a coordenada x, em metros. “
    write(*,*) “Insira o desvio padrao na direcao y, em m: “
    read(*,*) sigy
    write(*,*) “Insira o desvio padrao na direcao z, em m: “
    read(*,*) sigz
    write(*,*) “Insira a altura do ponto central da pluma (a partir do solo), 

em m: “
    read(*,*) H
    write(*,*)
    write(*,*) “A taxa de emissao de poluentes equivale a “, 

Qxyz(C,u,y,z,sigy,sigz,H), “ g/s.”
    pause
    return
    end subroutine
    real*8 function Qxyz(C,u,y,z,sigy,sigz,H)
    implicit none
    real*8 pi, C, u, y, z, sigy, sigz, H
    pi = 3.1415926
    Qxyz = (C*2*pi*u*sigy*sigz)/(exp(-(y**2.0)/

(2.0*(sigy**2.0)))*(exp(-((z + H)**2.0)/(2.0*(sigz**2.0))) + exp(-((z - 
H)**2.0)/(2.0*(sigz**2.0)))))

    
    end function
    subroutine ysr(Q,C,u,z,sigy,sigz,H)
    implicit none
    real*8 Q, u, C, z, sigy, sigz, H, Yqcxz
    
    write(*,*) “Insira a taxa de emissao de poluentes, em g/s: “
    read(*,*) Q
    write(*,*) “Insira a concentracao de poluentes para as especificacoes, 

em g/m3: “
    read(*,*) C
    write(*,*) “Insira a velocidade media do vento, em m/s: “
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    read(*,*) u
    write(*,*) “Insira a coordenada cartesiana z, em 

m: “
    read(*,*) z
    write(*,*) “Consulte as classes de estabilidade 

atmosferica e os graficos “
    write(*,*) “correspondentes a cada categoria. Em 

seguida, verifique os valores “
    write(*,*) “de desvio correspondentes a coordenada 

x, em metros. “
    write(*,*) “Insira o desvio padrao na direcao y, em 

m: “
    read(*,*) sigy
    write(*,*) “Insira o desvio padrao na direcao z, em 

m: “
    read(*,*) sigz
    write(*,*) “Insira a altura do ponto central da pluma 

(a partir do solo), em m: “
    read(*,*) H
    write(*,*)
    write(*,*) “A coordenada y para os dados especificados, 

em modulo, equivale a “, Yqcxz(Q,C,u,z,sigy,sigz,H), “ m.”
    pause
    return
    end subroutine
    real*8 function Yqcxz(Q,C,u,z,sigy,sigz,H)
    implicit none
    real*8 pi, Q, C, u, z, sigy, sigz, H
    pi = 3.1415926
    Yqcxz = (- (2.0*(sigy**2.0))*log(C/((Q/

(2*pi*u*sigy*sigz))*(exp(-((z + H)**2.0)/
(2.0*(sigz**2.0))) + exp(-((z - H)**2.0)/
(2.0*(sigz**2.0)))))))**0.5

    end function
    
    subroutine zsr(Q,C,u,y,sigy,sigz,H)
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    implicit none
    integer nit, i, infsup
    real*8 Q, u, C, y, sigy, sigz, H, Zqcxy, tol, z, min, max
    write(*,*) “Insira a taxa de emissao de poluentes, em g/s: “
    read(*,*) Q
    write(*,*) “Insira a concentracao de poluentes para as especificacoes, 

em g/m3: “
    read(*,*) C
    write(*,*) “Insira a velocidade media do vento, em m/s: “
    read(*,*) u
    write(*,*) “Insira a coordenada cartesiana y, em m: “
    read(*,*) y
    write(*,*) “Consulte as classes de estabilidade atmosferica e os 

graficos “
    write(*,*) “correspondentes a cada categoria. Em seguida, verifique 

os valores “
    write(*,*) “de desvio correspondentes a coordenada x, em metros. “
    write(*,*) “Insira o desvio padrao na direcao y, em m: “
    read(*,*) sigy
    write(*,*) “Insira o desvio padrao na direcao z, em m: “
    read(*,*) sigz
    write(*,*) “Insira a altura do ponto central da pluma (a partir do solo), 

em m: “
    read(*,*) H
    write(*,*) “Insira a tolerancia para calculo do z, em m: “
    write(*,*) “Recomenda-se uma tolerancia com ordem de grandeza 

menor que a concentracao.”
    read(*,*) tol
    write(*,*) “Insira o numero maximo de iteracoes: “
    read(*,*) nit
    do while ((infsup /= 1).and.(infsup /= 2))
        write(*,*) “Pode-se obter dois valores de concentracao.”
        write(*,*) “1 - Valor inferior”
        write(*,*) “2 - Valor superior”
        read(*,*) infsup
        if ((infsup /= 1).and.(infsup /= 2)) then
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            write(*,*) “Valor diferente do especificado.”
        endif
    enddo
    if (infsup == 1) then
        min = 0
        max = H
    else if (infsup == 2) then
        min = H
        max = 2*H
    endif
    if(abs(Zqcxy(Q,C,u,y,min,sigy,sigz,H)) <= tol) then
        write(*,*) “A coordenada z equivale ao valor 

minimo, “, min, “ m.”
        pause
        stop
    endif
    if(abs(Zqcxy(Q,C,u,y,max,sigy,sigz,H)) <= tol) then
        write(*,*) “A coordenada z equivale ao valor 

maximo, “, max, “ m.”
        pause
        stop
    endif
    do i=1,nit,1
        z = (min + max)/2.0
        if (abs(Zqcxy(Q,C,u,y,z,sigy,sigz,H)) <= tol) then
            write(*,*) “A coordenada z para os dados 

especificados, em modulo, equivale a “, z, “ m.”
            write(*,*) “Obtida na iteracao:”, i
            pause
            stop
        else

            if 
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((Zqcxy(Q,C,u,y,min,sigy,sigz,H)*Zqcxy(Q,C,u,y,z,sigy,sigz,H) < 0.0).and.
(Zqcxy(Q,C,u,y,max,sigy,sigz,H)*Zqcxy(Q,C,u,y,z,sigy,sigz,H) < 0.0)) then

                max = z

            else

                if((Zqcxy(Q,C,u,y,min,sigy,sigz,H)*Zqcxy(Q,C,u,y,z,sigy,sigz,H) 
< 0.0).and.(Zqcxy(Q,C,u,y,max,sigy,sigz,H)*Zqcxy(Q,C,u,y,z,sigy,sigz,H) 
> 0.0)) then

                    max = z

                endif

                if((Zqcxy(Q,C,u,y,min,sigy,sigz,H)*Zqcxy(Q,C,u,y,z,sigy,sigz,H) 
> 0.0).and.(Zqcxy(Q,C,u,y,max,sigy,sigz,H)*Zqcxy(Q,C,u,y,z,sigy,sigz,H) 
< 0.0)) then

                    min = z

                endif

                if((Zqcxy(Q,C,u,y,min,sigy,sigz,H)*Zqcxy(Q,C,u,y,z,sigy,sigz,H) 
> 0.0).and.(Zqcxy(Q,C,u,y,max,sigy,sigz,H)*Zqcxy(Q,C,u,y,z,sigy,sigz,H) 
> 0.0)) then

                    write(*,*) “Pode nao haver resultado neste intervalo.”

                    pause

                    stop

                endif

            endif    
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        endif            

    enddo

  

    write(*,*) “O numero maximo de iteracoes foi 
atingido.”

    write(*,*) “Nenhuma solucao obtida. Tente 
novamente.”

    pause

    return

    end subroutine

    real*8 function Zqcxy(Q,C,u,y,z,sigy,sigz,H)

    implicit none

    real*8 pi, Q, C, u, y, z, sigy, sigz, H

    pi = 3.1415926

    Zqcxy = C - (Q/(2*pi*u*sigy*sigz))*exp(-
(y**2.0)/(2.0*(sigy**2.0)))*(exp(-((z + H)**2.0)/
(2.0*(sigz**2.0))) + exp(-((z - H)**2.0)/
(2.0*(sigz**2.0))))

    end function
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Contribuição da monitoria para 
o desempenho dos alunos da 
disciplina de dendrometria do 
curso de Engenharia Florestal 
da UFRN: relato de experiência
SANTOS, S. D. D. dos1, SOUSA, F. S. de2, MARTINS, R. de A.3, CANTO, J. L. do4

Resumo

Os programas de ensino-aprendizagem que têm como base a monitoria 
nas disciplinas de graduação são uma forma de complementar a formação 
dos discentes durante a vida acadêmica e contribuem para o ganho 
intelectual e para a troca de conhecimentos entre professor orientador e 
discente monitor. O programa de monitoria da Universidade Federal do 
Rio Grande no Norte (UFRN) é uma ação institucional, efetivada por meio 
de projetos de ensino direcionados à melhoria do processo de ensino 
e aprendizagem dos cursos de graduação e ao incentivo à formação 
docente, envolvendo orientadores e monitores e tem por objetivo contribuir 
para a melhoria do ensino de graduação, assim como para o processo 
de formação do estudante e despertar seu interesse pela carreira docente 
(RESOLUÇÃO N° 221/2012-CONSEPE). Diante disso, este trabalho 
teve como objetivo realizar uma avaliação do programa de monitoria da 
disciplina de Dendrometria. A coleta de dados baseou-se na aplicação de 
questionário a 17 discentes monitorados no período de 2015 a 2016. Os 
questionários foram respondidos individualmente, de forma voluntária e 

1 Discente. Engenharia Florestal. UFRN. E-mail: sterffanedamasceno@gmail.com.
2 Discente. Engenharia Florestal. UFRN. E-mail: franciellygeo@hotmail.com.
3 Discente. Engenharia Florestal. UFRN. E-mail: rayne_martins@yahoo.com.br.
4 Docente. Escola Agrícola de Jundiaí. UFRN. E-mail: jlcanto@terra.com.br.
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anônima. Nesse período (2015-2016), o programa de monitoria da disciplina 
de Dendrometria contava com três discentes monitores. As respostas 
foram positivas em relação às atividades realizadas pelos monitores. Os 
entrevistados indicaram a importância da monitoria para a resolução de 
exercícios e fixação dos conteúdos. Dos discentes entrevistados, 64,7% 
responderam ter participado da monitoria, 72,7% se mostraram satisfeitos 
com a qualidade da monitoria e 87,5% afirmaram que a monitoria contribuiu 
para um melhor desempenho acadêmico. Portanto, concluiu-se que 
a monitoria acadêmica é uma atividade importante, contribuindo para o 
melhor desempenho acadêmico dos estudantes.

Palavras-chave: Monitor. Docência. Engenharia Florestal.

Introdução

Os programas de ensino-aprendizagem que têm como base a monitoria 
nas disciplinas de graduação são uma forma de complementar a formação 
dos discentes durante a vida acadêmica e contribuem para o ganho 
intelectual e para a troca de conhecimentos entre professor orientador e 
discente monitor. O programa de monitoria da Universidade Federal do 
Rio Grande no Norte (UFRN) é uma ação institucional, efetivada por meio 
de projetos de ensino direcionados à melhoria do processo de ensino e 
aprendizagem dos cursos de graduação e ao incentivo à formação docente, 
envolvendo orientadores e monitores. Ele tem por objetivo contribuir para 
a melhoria do ensino de graduação, assim como para o processo de 
formação do estudante e despertar seu interesse pela carreira docente 
(RESOLUÇÃO N° 221/2012-CONSEPE).

Isto posto, a monitoria foi desenvolvida na disciplina de Dendrometria, 
com carga horária total de 60 horas, oferecida pela Unidade Acadêmica 
Especializada em Ciências Agrárias (Campus de Macaíba). A disciplina 
é ofertada no 5º período do curso de Engenharia Florestal e resulta de 
uma divisão de conteúdos técnicos e científicos que têm continuidade 
em Inventário Florestal e Manejo Florestal, sendo que a primeira estuda 
métodos e instrumentos de medição de árvores e de florestas, e a segunda 
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utiliza esses conhecimentos e instrumentos juntamente 
com a teoria estatística de amostragem no levantamento 
de informações a campo que são usadas para quantificar 
os recursos florestais. Por sua vez, essas informações 
são utilizadas para o planejamento do uso sustentável e 
da conservação dos recursos florestais (FINGER, 1992).

Por isso, a Dendrometria é considerada fundamental 
na Engenharia Florestal, pois está fortemente relacionada 
com as atividades técnicas da profissão, pela necessidade 
do Engenheiro Florestal determinar ou estimar 
quantitativamente os recursos florestais, com objetivos 
comerciais, de conservação ou de pesquisa florestal. Diante 
disso, a monitoria foi voltada para o acompanhamento 
extra dos estudantes, buscando facilitar e melhorar a 
qualidade do processo de ensino-aprendizagem dos 
conteúdos expostos em sala de aula, no período de 2015 a 
2016. Pelas características e abrangências, a proposta da 
monitoria é auxiliar o professor em suas atividades, o que 
proporciona ao discente monitor a possibilidade de ampliar 
o conhecimento na disciplina, despertar o interesse para a 
docência e desenvolver aptidões e habilidades no campo 
de ensino (LOPES, 2005).

Dessa forma, o presente trabalho teve como objetivo 
realizar uma avaliação do programa de monitoria da 
disciplina de Dendrometria e observar sua contribuição 
e importância para o desempenho dos alunos, além de 
mostrar o despertar no discente monitor pelo interesse 
pela docência e interação com a aprendizagem dos 
demais colegas, oportunidade em que ensina e aprende.
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Materiais e Métodos

A coleta de dados baseou-se na aplicação de questionário com questões 
abertas e fechadas (Quadro 1) aos discentes monitorados na disciplina de 
Dendrometria no período de 2015 a 2016. Foram entrevistados 17 alunos 
monitorados, que responderam individualmente os questionários de forma 
voluntária e anônima. Nesse período (2015-2016), o programa de monitoria 
da disciplina de Dendrometria contava com três discentes monitores. A 
partir da aplicação dos questionários, obtiveram-se dados para avaliar a 
contribuição da monitoria para formação acadêmica dos alunos.

Quadro 1 – Questionário aplicado aos discentes monitorados.

1 – A disciplina de Dendrometria teve monitoria?
2 – Você participou da monitoria?
3 – Se não, por que não participou?
4 – Se sim, o que o levou a participar da atividade de monitoria?
5 – Se sim, qual a qualidade da atividade de monitoria da disciplina?
6 – Qual a disponibilidade dos monitores em tirar dúvidas?
7 – O que você achou da qualidade dos monitores?
8 – Quanto ao tempo disponibilizado à atividade de monitoria, você 

achou suficiente?
9 – A monitoria contribuiu para um melhor desempenho acadêmico?
10 – Você tem monitoria em outras disciplinas?
11 – Para você, qual a importância da monitoria?
12 – O que você acrescentaria à monitoria?

Fonte: Autoria própria.

Resultados e Discussão

As respostas obtidas por meio do questionário foram positivas em relação às 
atividades realizadas pelos monitores. Os entrevistados indicaram a importância 
da monitoria para a resolução de exercícios e fixação dos conteúdos.
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Dos discentes entrevistados, 64,7% responderam 
ter participado da monitoria (Figura 1). Destes, 63,6% 
afirmaram ter participado da monitoria apenas para 
obtenção das respostas de exercícios, enquanto que 
36,4% tinham dificuldades com o aprendizado do 
conteúdo. Observou-se também que a maior procura 
pela monitoria acontecia às vésperas de atividades 
avaliativas da disciplina.

Ainda 58,8% dos alunos acharam suficiente a 
disponibilidade dos monitores, assim como 93,8% e 
75% concordaram, respectivamente, que o número de 
monitores (no caso três) e o tempo disponibilizado para 
as atividades de monitoria foram adequados para o 
atendimento dos alunos. Cerca de 72,7% dos monitorados 
se mostraram satisfeitos com a qualidade da monitoria 
(Figura 2) e 87,5% afirmaram que a monitoria contribuiu 
para um melhor desempenho acadêmico (Figura 3). Por 
intermédio dessas práticas, pode-se perceber que, por 
meio da ação dos monitores, houve bastante interesse 
pela disciplina por parte dos alunos.

Figura 1 – Percentual de alunos que participaram da monitoria 
(2015-2016).

Fonte: Autoria própria.
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Figura 2 – Percentual de alunos satisfeitos com a qualidade da monitoria (2015-2016).

Fonte: Autoria própria.

Figura 3 – Contribuição da monitoria para o desempenho acadêmico (2015-2016).
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Relato de Experiência

A experiência com a monitoria na disciplina de 
Dendrometria proporcionou às monitoras diversos tipos 
de conhecimentos, não só o conhecimento teórico 
apresentado em sala de aula mas também o conhecimento 
compartilhando no dia a dia com os outros alunos e com 
a professora. A monitoria oportunizou também ao aluno 
monitor o aprendizado de valores importantes, como o 
comprometimento, a ética e o profissionalismo, os quais 
talvez outra atividade acadêmica não pudesse proporcionar 
de forma tão facilitadora. A experiência na monitoria 
promoveu o aprendizado de técnicas e métodos da área 
que eram desconhecidos, assim como o fortalecimento 
das relações interpessoais.

As monitoras buscaram sempre esclarecer as dúvidas 
levantadas pelos alunos sobre temas relacionados à 
disciplina, tendo como atividade bastante proveitosa o 
auxílio na resolução de exercícios e estudos dirigidos 
passados aos alunos pela professora, atividade 
importantíssima para direcionar os alunos aos pontos 
mais importantes a serem estudados. A monitoria tinha 
horários disponibilizados durante as segundas, terças, 
quartas e quintas-feiras da semana.

A relação direta que é estabelecida entre discente 
monitor e professor orientador é substancial para o 
aprendizado, e essa orientação é proveitosa tanto para 
sanar as dúvidas sobre a disciplina quanto sobre a vida 
acadêmica. Quanto a esta, é possível presenciar como é 
desenvolvida a atividade de docência. A prática de auxiliar o 
professor estimula nos monitores o gosto pelas atividades 
acadêmicas e o despertar de seu futuro profissional.

A experiência na monitoria de Dendrometria foi 
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enriquecedora, pois aumentou o conhecimento das monitoras em relação 
aos assuntos da disciplina, além de mostrar que uma das melhores formas 
de se estudar é ensinando, fazendo com que os monitores tenham uma maior 
retenção de conhecimento. Segundo Paulo Freire (2011), em Pedagogia da 
Autonomia, existem propostas pedagógicas que valorizam a autonomia dos 
educandos, nas quais há o aproveitamento do acervo pessoal da cultura e do 
conhecimento de cada um na construção do conhecimento. Na Engenharia 
Florestal, o amplo conhecimento da disciplina de Dendrometria é muito 
importante, pois irá contribuir para o aprendizado em outras disciplinas 
posteriores, sendo essencial para um maior rendimento dos estudantes.

Considerações Finais

Pode-se concluir que a monitoria acadêmica é uma atividade 
importante, uma vez que contribui para o melhor desempenho acadêmico 
dos estudantes. Assim, acredita-se que os programas de monitoria 
devem ser mantidos. A monitoria deve ser estimulada e aprimorada, pois 
durante as atividades percebe-se o quanto o conhecimento da disciplina 
pode ser sedimentado.

Destaca-se, a par tir da experiência com a monitoria, que a 
atividade exige comprometimento e responsabilidade. Além disso, 
o contato direto com o professor e com os estudantes opor tuniza o 
desenvolvimento do senso crítico e a melhor compreensão sobre o 
processo de ensino e da profissão docente.
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Inovações na monitoria da 
disciplina Química Geral
SILVA, L. C.1, BULLIO, R. S.2, FIDELIS, S. A.3, GOMES, D. R. L.4, SILVEIRA, 

M. N.5, BORGES, F. M. M.6

Resumo

O componente curricular “Química Geral” da Escola de Ciências e 
Tecnologia (ECT) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 
conta, atualmente, com seis turmas de aproximadamente 120 discentes 
cada, totalizando 720 discentes, e uma equipe de monitoria com oito 
monitores. No primeiro semestre de 2015, ocorreu uma mudança efetiva 
na estrutura do curso. O componente curricular “Química Tecnológica” 
deixou de ser ministrado na grade curricular para ser implantado “Química 
Geral”. Com essa mudança, foi necessário um trabalho de preparação 
para implementar o novo componente curricular. Para tal, toda equipe 
de docentes, técnicos de laboratório e monitores passaram por reuniões 
e estudos. Este artigo tem como objetivo mostrar as ações inovadoras 
da equipe de monitoria de “Química Geral” no período entre 2015.1 e 
2016.2. A metodologia aplicada passou por diversas ações e alterações no 
conteúdo programático das aulas teóricas e práticas. Na primeira fase, a 
equipe de monitores é acompanhada pelos docentes e técnicos, passando 
por treinamentos para as práticas experimentais. Em 2015.1, modificou-se 
uma atividade extra para os discentes que antes era aplicada virtualmente 
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mediante questionários no Sistema Integrado de Gestão de Atividades 
Acadêmicas (SIGAA), a qual passou a ser desenvolvida de forma escrita 
por meio das questões do livro de Educação a Distância (EAD) – Química 
Geral e Orgânica: uma abordagem para Química Tecnológica, escrito 
pelos docentes com parceria com a Secretaria de Educação a Distância 
da UFRN (SEDIS/UFRN). Em 2016.1, uma das novas ideias incorporadas 
foi o Plantão de Estudos em Química (PEQ), atividade que integra melhor o 
monitor na vida docente, bem como promove a maior aproximação com os 
discentes. O semestre 2016.2 é marcado por uma reformulação do trabalho 
da monitoria de Química Geral da ECT, principalmente devido à inserção de 
mais uma turma, totalizando seis. Com o aumento do número de discentes 
e, consequentemente, da demanda de procura por auxílio da monitoria, fez-
se necessário fixar um monitor de turma acompanhando o docente para 
facilitar a aproximação com os discentes. As quatro avaliações semestrais, 
que antes ocorriam nos sábados com a unificação de todas as turmas, 
agora são aplicadas pelo docente com o auxílio de dois monitores nos 
dias de aula da semana, segunda ou quinta-feira. A equipe de docentes 
e monitores considera as mudanças importantes e passou a promover, 
a partir do semestre letivo 2016.2, reuniões quinzenais para análise dos 
resultados e discussões de outras possíveis mudanças para melhorar cada 
vez mais o processo de ensino-aprendizagem. Inovações que resultaram 
em um aumento significativo da taxa de aprovação e em uma redução da 
reprovação e de trancamento do componente curricular.

Palavras-chave: Monitoria. Mudanças. Inovação.

Introdução

Ao analisar o quantitativo de discentes por turma semestralmente, nos 
turnos diurnos e noturnos, no componente curricular “ECT2104 – Química 
Geral” do curso de Bacharelado em Ciências e Tecnologia, foi alcançada 
uma média de mais de 100 alunos por turma, podendo esse número 
chegar a 140 alunos (Projeto Pedagógico do BC&T, 2017). Logo, é notável 
que o docente encontre dificuldades para acompanhar o desempenho de 
todos os discentes que cursam o componente. Nesse contexto, o papel da 
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monitoria de Química é fundamental para apoiar o trabalho 
dos docentes e contribuir para a formação acadêmica dos 
discentes, implicando na melhoria da taxa de sucesso do 
componente e no que diz respeito à formação docente 
do próprio monitor (Art. 3. RESOLUÇÃO N°221/2012 – 
CONSEPE, de 24 de outubro de 2012).

O objetivo deste trabalho é apresentar as ações 
realizadas pela equipe de monitoria do componente 
curricular Química Geral e as novas metodologias 
aplicadas nos períodos 2015.1 a 2016.2.

É importante ressaltar que as metodologias criadas 
para o trabalho da monitoria não tornem o monitor apenas 
um “executor” de tarefas e atendimentos aos alunos. Sobre 
os pontos cruciais para um bom desenvolvimento das 
atividades e participação ativa dos monitores na equipe, 
Nunes (2007) aponta como essencial o estabelecimento 
do diálogo do docente com o monitor, pois este também 
saberá transmitir a sua visão como discente da instituição, 
contribuindo, assim, para novas ideias e melhorias do 
trabalho. Tais melhorias visam garantir a qualidade de 
ensino por meio de estratégias de aprendizagem para 
atender turmas numerosas, a partir do convívio mais 
intenso, oportunizando o aprendizado mediante contato 
presencial e virtual (CAVALHEIRO, 2008).

O componente curricular de Química Geral possui uma 
carga horária de 90 horas, sendo 8h dedicadas a aulas 
experimentais realizadas no Laboratório de Ensino de 
Tecnologia Química (LaBeTeQ), com apoio da participação 
de duas técnicas de laboratório, Rafaela Mansur Medeiros 
e Patrícia Maria Freire da Silva. O laboratório é equipado 
com vidrarias, materiais, equipamentos e reagentes 
necessários à realização dos experimentos, distribuídos 
em oito bancadas, que objetivam permitir uma melhor 
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fixação de saberes por parte dos discentes. Devido à grande demanda 
de discentes nas turmas, cada turma é dividida em 5 subturmas (no 
máximo 28 discentes/subturma) para realização das aulas experimentais. 
Com total de execução em 30 subturmas divididas nas aulas durante toda 
a semana, de segunda a sábado, ocorrem quatro experimentos no decorrer 
do semestre, totalizando 120 aulas. 

De fato, fica quase impossível o docente atender e acompanhar o 
desempenho dessa grande quantidade de discentes, sendo, portanto, 
necessária a presença de uma equipe de monitores. Além disso, busca-
se cada vez mais a melhoria do trabalho realizado, não só em resultados 
positivos de taxa de sucesso, como também no desenvolvimento da prática 
docente por parte do monitor. Diante disso, a equipe procura sempre 
aperfeiçoar as atividades realizadas. 

Materiais e Métodos

Inicialmente, foram realizadas reuniões para treinamento dos monitores 
na parte teórica e prática, disponibilizando material preparado pelos 
docentes (lâminas de aulas, seleção de referências para estudos, listas de 
exercícios e apostila de aulas experimentais).

No primeiro semestre de 2015, ocorreu uma mudança na estrutura 
curricular no Bacharelado de Ciência e Tecnologia, o componente curricular 
“ECT1104 – Química Tecnológica” teve seu programa modificado e passou 
a se chamar “ECT2104 – Química Geral” (Projeto Pedagógico do BC&T, 
2014). Com essa mudança, houve a necessidade de buscar novas estratégias 
para melhoria do aprendizado dos discentes, pois o referido componente 
curricular é oferecido logo no primeiro semestre do curso, período em que 
se observam grandes dificuldades pela maioria dos discentes.

Com o objetivo de melhoria e acompanhamento deste projeto de 
monitoria, são realizadas reuniões quinzenais com toda a equipe de monitoria, 
coordenada pelo professor Filipe Martel de Magalhães Borges. Nessas 
ocasiões, os monitores trocam experiências, avaliando o funcionamento 
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de cada atividade executada, buscando repensar novas 
estratégias de ensino e aprendizagem, caso necessário.

Este projeto de monitoria possui dois pilares de 
trabalho com os discentes: atendimentos presenciais e 
virtuais. Todas as atividades realizadas pelos monitores 
são acompanhadas por docentes orientadores do projeto 
da Monitoria. A Figura 1 apresenta um fluxograma das 
atividades realizadas pela equipe de monitoria em relação 
ao componente curricular em questão.

Figura 1 – Atividades realizadas pela equipe de monitoria.

Fonte: Autoria própria (2016).
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Filipe Martel de Magalhães Borges e pelos Professores Orientadores Lilian 
Cavalcante da Silva, Tatiana de Campos Bicudo e Salete Martins Alves. 
Para o desenvolvimento, o trabalho se baseia no Projeto da Monitoria e 
na Resolução da Monitoria Nº 221/2012-CONSEPE, de 24 de outubro de 
2012. Como orientação para os trabalhos, são idealizados pelos docentes 
planos de trabalhos individuais para os monitores. Nas ações de aplicação 
de avaliações e atuação nas aulas experimentais, foram confeccionados 
dois documentos, respectivamente: Aplicação de Provas do Componente 
Curricular e Normas de Conduta em Aulas e Laboratório. 

Dentro da equipe da monitoria de Química Geral, há uma classificação do 
trabalho dos monitores, de acordo com os horários de aula dos monitores. 
Essa classificação consiste em selecionar seis monitores para acompanhar 
os docentes nas seis turmas do componente curricular (monitores de 
turma) e dois monitores para realizarem encontros presenciais na sala de 
monitoria do prédio da ECT (monitores gerais), com atendimentos realizados 
semanalmente, com 4 horas de carga horária semanal. O monitor de turma 
está mais próximo aos discentes, construindo uma relação mais íntima e 
trabalhando questões de incentivo ao estudo, possibilitando ao discente 
procurar os monitores gerais em horários alternativos. 

O monitor de turma tem seu plano de trabalho idealizado pelo docente 
responsável pela turma, de modo que cada monitor tem uma atuação 
diferente, pois são as necessidades específicas de cada turma que vão 
determinar a condução do trabalho, juntamente com a orientação do 
docente. Nesse momento, o discente tem a oportunidade de esclarecer 
as dúvidas referentes ao conteúdo teórico abordado em sala de aula pelo 
docente. Para a realização dos atendimentos com qualidade, a equipe de 
docentes incentiva e acompanha os estudos semanais dos monitores 
conforme as aulas são ministradas em sala de aula. 

Os discentes possuem listas de exercícios com gabarito para os estudos, 
sendo esse material enviado primeiramente aos monitores. Os monitores 
recebem as listas e as respostas dos exercícios, elaboradas pelo corpo docente 
do componente curricular de Química Geral, e realizam a revisão das questões 
e respostas. Dessa forma, o monitor está mais preparado para o atendimento. 
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Outra maneira de atendimento presencial realizada 
pelos monitores é o Plantão de Estudos em Química (PEQ). 
Essa atividade da monitoria foi uma das grandes inovações 
no semestre 2016.1, criado com o intuito de resolver 
questões pelos monitores para apoiar os discentes para 
cada avaliação da unidade, pois é realizada uma semana 
antes da aplicação da avaliação, fora do horário de aula do 
componente curricular. Durante o semestre, são realizadas 
três edições do PEQ, uma para cada unidade, geralmente 
com a atuação de quatro monitores. Os monitores 
recebem antecipadamente todo material de estudos para 
a realização da atividade e contam com a presença de um 
dos docentes orientadores durante a atividade.

Uma das atuações mais importantes da monitoria 
de Química Geral compreende o apoio nas aulas 
experimentais. A presença dos monitores nas aulas 
favorece a execução dos experimentos, de modo que 
aconteçam com sucesso e, principalmente, segurança. 
Os discentes são orientados pelos monitores a usarem os 
Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e a apostila, 
bem como a agirem com segurança desde a entrada. Ao 
criar-se um novo experimento no componente curricular, 
os monitores são todos treinados pelas técnicas com a 
orientação de um docente. 

No semestre 2016.1, o componente curricular contou 
com 5 turmas, sendo divididas em 25 subturmas, com 
modificação de uma das práticas. Para que os monitores 
estivessem aptos a atuarem nas aulas, foi realizado 
um treinamento com toda equipe de monitoria. Já no 
semestre 2016.2, houve a inserção de uma nova turma no 
componente curricular, tendo assim 6 turmas, totalizando 
30 subturmas para as aulas experimentais. 
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O componente curricular conta com quatro experimentos, sendo eles: 
Normas de Segurança e Teste da Chama; Calorimetria de Neutralização; 
Células Eletroquímicas; e, por fim, Síntese do Biodiesel. Esses quatro 
momentos em que os discentes têm contato com os experimentos somam 
um total de 120 aulas semestrais, nas quais sempre dois monitores atuam 
para a execução desses experimentos com sucesso e segurança, aplicando 
as orientações das normas de conduta. 

Em relação às avaliações do componente curricular, estas são apoiadas 
por dois monitores em cada turma. O trabalho do monitor inicia-se com 
a organização do ambiente, distribuição das avaliações e fiscalização, 
finalizando seu trabalho com o recolhimento das avaliações.

Outra atividade avaliativa do componente curricular é uma atividade 
extra, que é corrigida pelos monitores. Ao longo dos semestres, esta 
atividade tem passado por algumas alterações: em 2015.1 e 2015.2, a 
atividade foi desenvolvida de forma escrita por meio das questões do 
livro de Educação a Distância (EAD) – Química Geral e Orgânica: uma 
abordagem para Química Tecnológica, escrito pelos docentes com parceria 
com a SEDIS/UFRN. Em 2016.1, passou a ser aplicada em sala de aula 
por meio da resolução de uma atividade contendo conteúdos ministrados, 
tendo a presença do monitor em sala de aula para auxiliar. Em 2016.2, 
a atividade era aplicada nas aulas experimentais, quando os monitores 
também auxiliavam o docente durante a aula e na correção.

No período de 2016.2, novas listas de exercícios foram adicionadas ao 
material de apoio aos discentes, criadas pelos docentes a partir de seleções 
de questões. A tarefa do monitor é revisar as questões selecionadas e o 
gabarito disponibilizado pelo docente, mediante resolução completa de lista. 

No atendimento virtual, a equipe possui uma página no site Facebook 
(Monitoria Química Geral ECT) cujo objetivo é a aproximação da relação 
entre o discente e a equipe de monitoria. Por intermédio desse espaço, é 
possível sanar dúvidas simples dos discentes que não podem comparecer 
à sala de monitoria, como, por exemplo, os discentes do turno noturno e 
os que se encontram em Regime de Exercícios Domiciliares (RED). Criada 
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desde 2014.1, a página continua atuando, com acesso de 
todos os oito monitores para melhor distribuir as tarefas. A 
equipe também possui um canal no site YouTube, no qual 
são postadas videoaulas com resoluções de exercícios 
produzidas pelos próprios monitores. Os conteúdos das 
videoaulas são discutidos pela equipe de docentes e 
monitores e abordam temas sobre os quais os discentes 
apresentam mais dificuldades nas unidades lecionadas.

Resultados e Discussão

A partir de todas as orientações e o acompanhamento 
da gestão da equipe de monitoria do componente, 
apresentamos os resultados deste trabalho.

Um dos pontos positivos deste trabalho é a possibilidade 
de realização de atendimento de forma contínua e 
uniforme entre a equipe, de maneira a não sobrecarregar 
os monitores. Outro ponto positivo: destaca-se uma maior 
presença de discentes nas aulas de laboratório. Um ponto 
negativo: a baixa procura pelo atendimento. No entanto, a 
cada semestre, novas estratégias têm sido incentivadas 
buscando ampliar o número dos atendimentos.

A respeito do PEQ, até o presente momento, foram 
realizadas três edições. Os plantões contaram com a 
presença de: 409 discentes na primeira edição, 310 
discentes na segunda edição e 301 discentes em sua 
terceira edição. As figuras 2 e 3 mostram o trabalho 
realizado pelos monitores nesses plantões. Como 
podemos observar, ocorreu uma grande participação e 
adesão de discentes ao PEQ. Os discentes participam com 
perguntas e interagem mais fortemente com os monitores, 
indicando o diferencial dessa ação presencial, tendo em 
vista proporcionar uma maior participação dos discentes 
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e uma maior atuação do monitor na carreira docente, promovendo também 
uma melhor assimilação dos conteúdos da unidade pelos discentes.

Figura 2 – Atuação dos monitores no plantão de estudos em Química (1ª edição).

Fonte: Profa. Lilian Cavalcante da Silva (2016).

Figura 3 – Atuação dos monitores no plantão de estudos em Química (2ª edição).

Fonte: Profa. Lilian Cavalcante da Silva (2016).
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Na atuação nas aulas experimentais, os monitores 
auxiliaram o professor a verificar se os alunos estavam 
aptos a assistirem às aulas. Ao iniciar a aula experimental, 
os monitores ficavam atentos à preservação da ordem 
durante a aula e, ao começar o experimento, auxiliavam os 
discentes na manipulação de vidrarias e reagentes. Além 
disso, os monitores também auxiliavam nas dúvidas sobre 
o conteúdo teórico e na ordem da aplicação das atividades 
pós-experimentos, conforme apresenta a Figura 4. 

Figura 4 – Atuação dos monitores nas aulas experimentais de 
Química geral.

Fonte: Prof. Filipe Martel de Magalhães Borges (2016).

O atendimento virtual foi realizado pelo site Facebook, 
por meio do qual os monitores atenderam discentes 
com diversas dúvidas, não só sobre o conteúdo como 
também a respeito de horários, material necessário 
para as aulas experimentais, entre outras. Outra ação 
realizada pelos monitores foi a criação de um canal no 
YouTube e a gravação da sexta vídeoaula de realização 
de exercícios. Devido a ser uma página pública, observa-
se que as vídeoaulas atenderam à necessidade não só 
dos discentes do componente curricular, mas também 
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de outras pessoas, pois cada vídeo alcançou uma grande quantidade de 
visualizações, observadas a seguir:

• Vídeo 1 (Lubrificantes, índice de viscosidade): 6.299 visualizações. 

• Vídeo 2 (Combustão e combustíveis, combustível sólido): 2.108 
visualizações. 

• Vídeo 3 (Combustão e combustíveis, combustível gasoso): 2.190 
visualizações. 

• Vídeo 4 (Equação de Nernst): 28.736 visualizações. 

• Vídeo 5 (Balanceamento em meio ácido): 18.684 visualizações. 

• Vídeo 6 (Balanceamento em meio básico): 13.900 visualizações. 

Diante dos dados, tem-se esta como uma ação de sucesso que deve 
ser considerada como um instrumento atrativo e didático, necessário à 
melhoria do aprendizado dos discentes.   

Avaliando o desempenho e o processo de ensino-aprendizagem dos 
discentes nos semestres 2015.1 e 2016.1, com as ações desenvolvidas 
neste trabalho, tivemos os seguintes resultados estatísticos de aprovação, 
reprovação/trancamento, a partir da análise realizada com os discentes da 
primeira entrada do semestre dos anos 2015 e 2016 (Figura 5).



Inovações na monitoria da disciplina Química Geral

157

A N O T A Ç Õ E S

Figura 5 – Resultados baseados nos dados das turmas 
(SIGAA).

Fonte: Autoria própria (2016).

A partir da análise dos resultados, a taxa de aprovação 
aumentou em mais de 10% entre os semestres 2015.1 e 
2016.1, enquanto a de reprovação/trancamento diminuiu 
em aproximadamente 11%. Enquanto no primeiro semestre 
do ano de 2015, 361 discentes foram aprovados, dos 
771 totais, no primeiro semestre de 2016, 419 foram 
aprovados, diante dos 730 discentes totais.

Diante das ações realizadas neste projeto, foram 
confeccionados, como produto deste trabalho da 
monitoria de Química Geral, três cadernos de relatos das 
atividades desenvolvidas pelos monitores durante os dois 
anos de trabalho, destacados na Figura 6.
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Figura 6 – Produtos gerados pela monitoria de Química geral nos semestres 
2015.1 a 2016.1.

Fonte: Autoria própria (2016).

Considerações Finais

Este projeto de monitoria é muito significativo para o componente curricular 
de Química Geral, pois se trata de uma atividade que apoia o trabalho do 
corpo docente em suas ações didáticas em turmas muito numerosas. 

Além disso, favorece o crescimento profissional dos monitores por 
permitir que eles tenham proximidade com a experiência da docência 
no meio acadêmico.

Diante das estratégias metodológicas aplicadas na monitoria de 
Química Geral, verifica-se que houve uma maior taxa de aprovação e uma 
menor taxa de reprovação, trancamento e evasão dos discentes durante os 
períodos de 2015.1 e 2016.1, neste componente curricular. Demonstra-
se, assim, a riqueza do trabalho da monitoria em possibilidades e ganhos 
no processo de ensino-aprendizagem na graduação dos discentes e na 
formação na carreira docente. 
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Monitoria, ensino, aprendizagem 
e dinamização das aulas nas 
grandes turmas do bacharelado 
em C&T: componente curricular 
Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Urbano.
OLIVEIRA, S. L.1, CASTRO, V. L. L.2, LIRA, A. F.3, COELHO, B. K. T.4, SOUZA, 
R. F. S.5

Resumo: 

A realização e execução de projetos acadêmicos de monitorias 
orientadas aos alunos do curso de Bacharelado em Ciências e Tecnologia - 
BCT apresentam uma importância diferenciada no aprendizado e evolução 
acadêmica dos discentes da Escola de Ciências e Tecnologia - ECT. 
Segundo dados da Pró-Reitoria de Graduação da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte (UFRN) – PROGRAD (2016), em 2016 foram cerca de 
1120 alunos novos no BCT, formando turmas entre 80 e 120 alunos, em 
média, o que mostra a necessidade do desenvolvimento desses projetos 
acadêmicos na ECT. Assim, para atender à demanda de dúvidas e auxiliar 
os professores, os monitores tornam-se fundamentais no plano pedagógico 
do curso. Igualmente no desenvolvimento da disciplina de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Urbano - MADU o trabalho conjunto professores/
monitorias (nas aulas, atividades extras e avaliações) tem contribuído 
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para o adequado aproveitamento final, mesmo em turmas grandes, e para 
manter o interesse e a motivação dos discentes nas temáticas abordadas 
ao longo do semestre. Para alcançar esse resultado, diferentes técnicas, 
metodologias de aprendizagem e metodologias motivacionais vêm sendo 
aplicadas e aprimoradas ao longo dos anos pela equipe de docentes 
responsáveis por esse Componente Curricular obrigatório, sempre com a 
colaboração permanente do grupo de monitores. Dessa forma, a monitoria 
do componente curricular Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano vem 
proporcionando ganhos tanto para os alunos como para os monitores e 
professores, e resultando em um instrumento de suma importância para 
um processo-ensino-aprendizagem de excelência.

Palavras-chave: Monitoria. Meio ambiente. ECT.

Introdução

O Bacharelado em Ciências e Tecnologia – BCT, da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte (UFRN), tem o ingresso médio anual de 1120 
alunos (UFRN, 2016), e este contingente, acrescido das retenções, leva à 
definição de turmas sempre numerosas, em média de 100 alunos/turma. 
Assim, de um lado há o desafio permanente aos docentes em termos 
de ensino e transmissão do conhecimento, com satisfatórios índices de 
evolução acadêmica de novos e antigos alunos. De parte dos discentes há 
o risco da desmotivação e da dispersão, além da natural impessoalidade 
em turmas tão grandes. Para superar esse conjunto de problemas e 
desafios, uma das estratégias bem-sucedidas adotadas desde a criação 
do BCT, tem sido o apoio permanente ao trabalho dos docentes por meio 
dos projetos de monitorias e de tutorias. Após vários anos de prática e 
de ajustes implementados, tais projetos têm correspondido de forma 
positiva ao interesse no aprendizado dos alunos, e vêm se mostrando de 
fundamental importância para o sucesso do trabalho docente em turmas 
numerosas, como as do BCT.

É comum nessas grandes turmas a limitação de tempo dos docentes 
para lidar com a necessidade constante de resolução de problemas e 
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dúvidas dos alunos e, nesse sentido, o apoio dos projetos 
de monitoria tem levado a um melhor atendimento dessa 
demanda e à otimização da interação do aluno com 
o professor e, no final, às melhorias na avaliação do 
aprendizado dos estudantes.

O objetivo deste artigo é apresentar os resultados 
advindos de métodos de ensino-aprendizagem 
desenvolvidos nas grandes turmas, a partir de um 
trabalho em equipe envolvendo monitores, docentes 
e discentes, em que o principal desafio é trabalhar 
assuntos afins com as temáticas de meio ambiente e 
de desenvolvimento sustentável em conformidade com 
a Componente Curricular obrigatória Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Urbano – MADU. Essa disciplina é 
oferecida desde o primeiro semestre do Bacharelado 
em Ciências e Tecnologia – podendo ser cursada em 
qualquer etapa do curso -, e não possui pré-requisitos, 
muito embora guarde complementaridade com dois 
outros Componentes Curriculares obrigatórios do BCT, a 
saber: “Ciência, Tecnologia e Sociedade – CTS” e Gestão 
e Economia da Ciência, Tecnologia e Inovação – GECTI”. 

Nessa perspectiva, a equipe tem persistido em aperfeiçoar 
um trabalho inter e multidisciplinar visando criar possibilidades 
para desenvolver ações de ensino-aprendizagem com caráter 
estimulador, cooperativo e inovador.

Materiais e Métodos

A metodologia e os materiais são pensados para 
uma estrutura de um componente curricular, com carga 
horária de 60 horas, que compreende tópicos que tratam 
das cidades e suas transformações, energia e crise 
ambiental, das ciências do ambiente contextualizadas 
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nos problemas contemporâneos de contaminação e poluição, tópicos 
esses analisados tendo sempre em consideração as interdependências das 
três dimensões do desenvolvimento sustentável (dimensões ambiental, 
social e econômica). As questões e problemáticas identificadas passam, 
também, a ser trabalhadas na perspectiva das soluções dos problemas à 
luz da compreensão das convenções e acordos internacionais em meio 
ambiente, das políticas e instrumentos do planejamento urbano e dos 
marcos institucionais e regulatórios da proteção e gestão do meio ambiente 
e dos recursos hídricos no Brasil. 

Neste cenário, os projetos de monitoria são conduzidos por uma 
equipe de quatro professores, entre eles um coordenador e oito 
monitores que atuam em cinco turmas com capacidade máxima de 
120 alunos, em cada turma. Normalmente a disciplina é oferecida nos 
dois turnos diurnos e no turno da noite.

No início de cada semestre a estrutura do componente curricular é 
discutida com os monitores, momento em que são realizados alguns ajustes 
e adequações das metodologias usadas a partir das críticas, observações 
e avaliações realizadas pelos próprios monitores, no percurso das aulas 
do semestre anterior. Nessa fase também são discutidas as formas de 
avaliações, como também os formatos das aulas, em função do número 
efetivo de matriculados nas diferentes turmas e turnos e das salas e/ou 
auditórios a serem utilizados. Vale ressaltar que desde 2010.1, quando a 
disciplina foi oferecida pela primeira vez, vários foram os ambientes de aula 
já utilizados, com diferentes lotações e meios de multimídia disponibilizados 
(Auditórios do Centro de Ciências Exatas e da Terra (CCET), com 150 lugares 
e mais cadeiras extras nas escadas e corredores de acesso; Auditórios do 
CCB, com 100 lugares e mais cadeiras extras; Auditórios da Escola de 
Ciências e Tecnologias (ECT), com 140 lugares e possibilidade de mais 20 
cadeiras extras; e/ou, salas de aula da ECT com até 120 lugares).  

As aulas compreendem desde os materiais selecionados pela 
equipe de professores e monitores, como artigos científicos, notas 
técnicas, documentários, filmes, sites, entrevistas, dentre outros, como 
também os sugeridos pelos discentes. É importante destacar, também, 



Monitoria, ensino, aprendizagem e dinamização das aulas nas grandes turmas do 
bacharelado em C&T: componente curricular Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano.

165

A N O T A Ç Õ E S

que a atualidade do tema Meio Ambiente - com eventos 
naturais extremos e acidentes ambientais acontecendo 
no Brasil e no mundo com mais frequência que no 
passado recente, além da incorporação e valorização 
contínua de tecnologias sustentáveis como as novas 
fontes energéticas renováveis -, exige que a cada 
semestre sejam apresentados aos bacharelandos 
enfoques técnicos atualizados, sejam propostos novos 
debates em sala, e sejam estimuladas novas pesquisas 
em publicações e fontes eletrônicas de amplo acesso. 
Em suma, se trata de um Componente Curricular conectado 
com a atualidade, com aulas e debates naturalmente 
contextualizados com essa atualidade.

Além da parte teórica, que cabe aos professores 
tratarem em cada aula, são compatibilizadas na carga 
horária deste componente curricular, outras atividades 
como: oficinas, orientações de projetos, seminários, 
apresentações, debates, palestras proferidas por 
profissionais externos, dentre outras modalidades de 
ensino/aprendizagem.

No desenvolvimento e na aplicação destas metodologias 
os monitores participam efetivamente de todo o processo, 
facilitando a relação docente/discente, além de realizar 
uma gestão do componente curricular observando, por 
exemplo, a situação da frequência dos alunos e dos 
problemas por eles registrados quanto às justificativas das 
ausências. Normalmente, quando é verificada uma ausência 
relevante nas aulas, por parte de algum aluno, o monitor 
já alerta o professor e o aluno quanto a esta situação. Este 
acompanhamento se faz necessário considerando que a 
equipe está diante de grandes turmas (80 a 120 alunos). 
Além desse trabalho, os monitores estão presentes em 
todas as aulas, como também nos dias de aplicação 
de provas.Assim, é preciso que cheguem pelo 
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menos com uma hora de antecedência das aulas para uma breve 
conversa com os professores sobre a condução da aula naquele dia. 
Com o objetivo de desenvolver a autonomia e a segurança dos monitores 
na orientação aos discentes, aqueles discutem em reuniões prévias com 
os professores, que materiais serão necessários, que estrutura será a 
recomendada para a aula em si, e quais estratégias serão adotadas no 
acompanhamento dos alunos nas oficinas, reuniões de preparação de 
seminários ou debates, por exemplo.

Nos dias em que são realizadas as avaliações, os monitores participam 
previamente de uma discussão da prova e são orientados quanto a sua 
participação no apoio aos professores.

Vale destacar que as atribuições dos monitores são descritas no 
Programa de Monitoria da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 
Resolução Nº 221/2012 – CONSEPE, Art. 13. 

Ainda nessa mesma Resolução, estão explicitados em seu Artigo 3º 
(UFRN, 2012, p. 1) os objetivos do Programa de Monitoria, que são:

I – contribuir para a melhoria do desempenho acadêmico dos 
cursos de Graduação;

II – contribuir para o processo de formação do discente;

III – incentivar no monitor o interesse pela carreira docente.

Assim, tendo presente essas diretivas do CONSEPE, tem sido dada 
especial atenção por parte dos professores na orientação aos trabalhos 
de monitoria da disciplina de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano 
– MADU para que, além da contribuição à melhoria do processo de 
ensino e aprendizagem na própria disciplina, os monitores adquiram mais 
preparo, desenvoltura e segurança em situações que não seriam evidentes 
se fossem apenas alunos, e experiência – ainda que inicial – para uma 
possível docência no futuro.
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Em relação às técnicas de ensino participativo voltadas 
às grandes turmas, se destaca o trabalho realizado no 
semestre 2016.1, cuja opção metodológica utilizada pelos 
professores orientadores foi desenvolvida com a prática e 
a partir da observação das atitudes e dos desempenhos 
dos alunos ao longo dos semestres anteriores. Com o 
estudo das metodologias utilizadas anteriormente, os 
docentes foram selecionando aquelas mais adequadas e 
com melhores resultados para uso nas novas turmas.

Havia o desafio de instigar o interesse dos alunos para, 
de fato, assistirem às aulas e acompanharem os assuntos 
desenvolvidos na disciplina. Para isso, combinando as 
discussões realizadas entre os docentes da disciplina, 
assim como as sugestões e críticas de muitos monitores 
e alunos, foi desenvolvida uma nova metodologia de 
avaliação contínua dos alunos.

Decidiu-se, na ocasião, pela adoção de um 
processo de acompanhamento das presenças às aulas 
- combinado com discussões, a cada aula, de textos 
previamente selecionados e indicados aos discentes -, e 
pela realização de seminários.

As aulas já possuíam e possuem, tradicionalmente, 
uma dinâmica oral para melhor entendimento dos 
assuntos, contando com recursos audiovisuais e 
experiências de casos, e guardam uma linha de raciocínio 
contínua e crescente. Foi acrescentado, então, o debate 
em sala baseado em textos auxiliares: o docente seleciona 
previamente textos relativos aos temas das aulas e os 
divulga junto aos alunos e via SIGAA. E o prazo que os 
discentes têm para ler e preparar os textos são de, no 
mínimo, três dias úteis antes das respectivas aulas em 
que serão debatidos em sala.
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No sentido de fortalecer o novo hábito da leitura prévia dos textos indicados 
para o debate nas aulas, se estabeleceu uma pequena pontuação (entre 
0,20 e 0,50 em cada aula), atribuída tanto pela presença em aula como pela 
real preparação dos textos e participação nos referidos debates. E logo se 
verificou que a assiduidade melhorou, os temas de aula com as respectivas 
leituras prévias da bibliografia selecionada despertaram crescente interesse, 
e cada aula passou a ser encarada como uma “miniavaliação”, com reflexos 
positivos no rendimento final do discente.

De acordo com Weisz (2004, p. 60), a aprendizagem é uma 
construção, depende de como a informação chega ao aprendiz, na 
forma de desafio ou de reflexão:

O aprendiz é um sujeito protagonista do seu próprio processo 
de aprendizagem, alguém que vai produzir a transformação que 
converte informação em conhecimento próprio. Essa construção, 
pelo aprendiz, não se dá por si mesma e no vazio, mas a 
partir de situações nas quais ele possa agir sobre o objeto de 
seu conhecimento, pensar sobre ele, recebendo ajuda, sendo 
desafiado a refletir [...].

Com base em Weisz (2004), é necessário que haja um estímulo para os 
alunos aprenderem determinado assunto.

De forma prática, nas aulas, perguntas são dirigidas a alguns alunos 
escolhidos aleatoriamente (o que estimula a que todos se preparem), e a 
atribuição da pontuação – como um estímulo, na visão de Weisz (2004), 
citado acima - leva em conta a coerência das respostas.

Nessas turmas numerosas, muitos estudantes não são questionados, 
por natural carência de tempo. Mas mesmo quem não é questionado 
recebe, igualmente, a pequena pontuação. Embora pareça paradoxal, 
a prática vem comprovando que a quase totalidade dos alunos estuda 
a bibliografia previamente indicada já que não quer perder a chance de 
ganhar a pequena pontuação, mesmo sabendo que terá uma pequena 
probabilidade de ser escolhido para responder. Ou seja, a grande 
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maioria, independentemente de ser questionada ou não, 
demonstra motivação com a metodologia e, de fato, 
prepara os textos, estuda-os e participa das aulas com 
um pré-entendimento dos respectivos temas. E este 
fato é o que mais conta ao se verificar o rendimento 
nas provas escritas, uma vez que o hábito comum de 
“só estudar para as provas” vem sendo substituído pelo 
hábito de “estudar e aprender nas aulas, continuamente”. 
De outra parte, no início de cada aula, é dada a 
oportunidade para que os alunos que, por qualquer 
motivo, não leram, eles próprios se identifiquem, e 
ganhem “apenas a metade daquela pequena pontuação”. 
Mas sabem que, muito provavelmente, serão perguntados 
na aula seguinte... e a motivação se renova e se fortalece.

Os alunos que justifiquem a ausência devido a 
problemas de saúde ou outros motivos relevantes, não 
perderão a pontuação. Ou melhor, deixarão de ganhar. 
Nesses casos a nota relativa máxima na prova escrita de 
cada unidade será diferente da nota daqueles alunos que 
participaram assiduamente de todas as aulas.

Outra metodologia de ensino e aprendizagem adotada 
nas turmas grandes de MADU nesse semestre de 
2016.1 visando o maior envolvimento e participação dos 
discentes foi a da realização de seminários, técnica essa 
amplamente utilizada em cursos universitários e bastante 
eficiente como estratégia de ensino, ao se buscar maior 
socialização dos envolvidos (SEVERINO, 2007).

Em sua reconhecida obra Metodologia do Trabalho 
Científico, Severino (2007, p. 89-90) ressalta o que se 
busca com a realização de um seminário, em seu formato 
clássico: “O objetivo último de um seminário é levar 
todos os participantes a uma reflexão aprofundada de 
determinado problema, a partir de textos e em equipe”.
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Entretanto, para se definir o formato dos seminários algumas 
modificações e adaptações precisavam ser feitas naquele modelo 
clássico, em razão das turmas numerosas de MADU, assim como do 
visível, crescente e irreversível uso e familiaridade por parte dos alunos, 
de aparelhos eletrônicos conectados à internet – PCs, celulares, tablets e 
notebooks, quase sempre com grande capacidade de produção e edição 
combinada de textos, imagens e sons, com superior qualidade. No lugar 
de combater o uso desses aparelhos e das opções inumeráveis de 
busca por conteúdos na rede mundial – internet -, decidiu-se incentivar 
o emprego desses recursos nos seminários, e as equipes partiriam de 
textos, mas deveriam combinar com o uso de sons e imagens – fotos, 
slides, vídeos, entrevistas, filmes, documentários, reportagens de TV, etc.

Essa opção metodológica de buscar uma maior interatividade 
docente-discente no processo de ensino aprendizagem na disciplina 
de MADU, com a ampliação do emprego de ferramentas de mídia 
eletrônica, acompanha, igualmente, a tendência recente de incorporação 
das tecnologias digitais na educação, em geral, com ganhos tangíveis. 
Sousa, Moita e Carvalho (2011, p. 27):

A multimídia interativa permite uma exploração profunda devido 
a sua dimensão não linear. Através da multimídia tem-se uma 
nova estruturação de como apresentar, demonstrar e estruturar 
a informação apreendida. O computador mediante texto, imagem 
e som interrompe a relação autor/leitor que é claramente definida 
num livro, passa para um nível mais elevado, reconfigurando 
a maneira de como é tratada esta relação. A interatividade 
proporcionada pelos aplicativos multimídia pode auxiliar tanto na 
tarefa de ensinar quanto na de aprender.

Outra modificação em relação ao modelo clássico de seminário é que 
a turma foi dividida em grupos de até 12 componentes (a depender do 
número de matriculados em cada turma), e cada grupo aprofundaria o 
estudo e a reflexão sobre um determinado tópico abordado em sala de aula. 
Mas todos os tópicos definidos deveriam guardar conexão, obrigatoriamente, 
com os eixos temáticos da disciplina, tendo sempre em consideração as 
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interdependências das três dimensões do desenvolvimento 
sustentável (dimensões ambiental, social e econômica).

No começo do semestre o calendário de preparação e 
das apresentações finais dos seminários já é divulgado, de 
modo que os horários de sete dias de aula, pelo menos, já 
ficam reservados. Os grupos/equipes são formados (e os 
componentes de cada grupo constituem, também, grupos 
virtuais nas redes sociais, mantendo-se em permanente 
contato) e as reuniões livres já iniciam, em horários e locais 
definidos pelos componentes dos grupos. Quanto aos 
sete dias de aula reservados no calendário, quatro desses 
dias se destinam a que os diferentes grupos/equipes 
se reúnam na própria sala reservada para as aulas, nos 
horários de aula (o que estimula e torna viável a presença 
de todos os componentes de cada grupo, pois já deveriam 
estar ali e naquele horário, caso se tratasse de uma aula 
normal) e, orientados pelos monitores e supervisionados 
pelos professores, disponham de tempo para a discussão/
roteirização, construção/edição e consolidação do 
produto final: um vídeo, em geral com duração máxima 
de 30 minutos, tratando sobre o tópico determinado 
anteriormente. Nos outros três dias de aula/seminário, 
em plenário, são apresentados/exibidos, discutidos e 
avaliados todos os trabalhos/vídeos produzidos. É o auge 
do processo, aguardado com um misto de expectativa e 
confiança, uma vez que os vídeos são todos entregues 
na mesma data, com a ordem de apresentação/exibição 
definida por sorteio e, nesses dias de apresentações finais 
tomam parte nas avaliações os professores da disciplina, 
monitores, professores convidados e os próprios alunos.

A avaliação final do seminário se apoia em uma 
ficha de avaliação, preenchida pelos avaliadores 
durante as apresentações/exibições, com cinco 
critérios estabelecidos: a) pertinência da abordagem 
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(O trabalho não fugiu do tema? O grupo não ficou divagando?); 
b) riqueza de informações (Foram apresentados pontos 
relevantes sobre o tópico escolhido); c) criatividade 
(O formato e a dinâmica adotados facilitaram a compreensão? 
Boas ilustrações e/ou outras inserções? A abordagem tornou o 
tema atrativo?); d) organização da apresentação (A sequência 
adotada mostrou-se lógica, com bom encadeamento de ideias, 
ou foi confusa? Houve inserção de textos longos “saturados”, 
com muitas informações? O tempo foi bem distribuído?); e) desempenho 
nos questionamentos (O grupo soube articular bem as respostas? Houve 
erros graves – conceituais ou de desinformação?). 

Todo o processo de construção, roteirização e apresentação final 
desses seminários é considerado como uma das três avaliações/unidades 
previstas para a disciplina no semestre e, portanto, tem caráter obrigatório, 
sem possibilidade de reposição.  

A construção e finalização desses seminários, utilizando vários recursos 
de mídia eletrônica, tem se mostrado como ferramenta de grande interesse 
para os alunos e de efetivo aprendizado de tecnologias de vanguarda 
relacionadas às temáticas da disciplina.

Resultados e Discussão

Fazendo um estudo comparativo, verificou-se que os alunos de 2016.1 
apresentaram melhor rendimento em relação aos dos semestres anteriores 
(Tabela 1) quando se utilizavam apenas parcialmente algumas das técnicas 
aqui discutidas, o que vem a comprovar a importância dessa nova 
abordagem metodológica, que envolve um processo dinâmico de ensino-
aprendizagem, no qual os alunos são avaliados constantemente. 

Além do rendimento ter melhorado, o número relativo de alunos 
reprovados (que não obtiveram rendimento suficiente para alcançar a 
aprovação – “alunos reprovados por média e nota”, na Tabela 1) diminuiu.
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A partir desse resultado, foi percebido que, mesmo com grandes turmas 
na ECT, o desempenho dos discentes no quesito de frequência acadêmica 
também melhorou comparando com as turmas anteriores, mesmo estando 
sob orientação do mesmo docente, pois a metodologia adotada estimula 
o comparecimento dos alunos às aulas e a prévia compreensão do tema 
estudado favorece ao acompanhamento continuado.

Considerações Finais

Os projetos de monitoria da ECT, especificamente no componente 
curricular Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, possuem uma 
importância maior que a simples obtenção de títulos e carga horária 
complementar. A importância está, entre outras, na formação do monitor, 
através da construção de uma relação de troca de conhecimentos entre 
professor/orientador e aluno/monitor.

Diante da experiência vivenciada, nas grandes turmas do curso do 
Bacharelado da Escola de Ciências e Tecnologia, constata-se que os alunos 
que procuram a equipe de monitores obtêm melhores resultados acadêmicos 
com um ótimo desempenho na disciplina. Isso ocorre principalmente em 
atividades presenciais, seja no curso das aulas como ao longo da produção dos 
seminários, nos quais existe a possibilidade de contribuir para sanar as dúvidas 
e proporcionar orientações individualizadas.

Assim, o saldo do desenvolvimento deste trabalho cooperativo envolvendo 
monitores e docentes, com especial atenção dirigida aos resultados e à participação 
continuada dos discentes (futuros engenheiros), tem sido francamente positivo, 
proporcionando qualificações diferenciadas e desenvolvendo capacidades para 
eleger possíveis soluções de problemas em um sistema sócio-econômico-
ambiental, que urge por humanização e visão holística.
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Brincando com a Microbiologia: 
uma construção de ensino
PEREIRA, T. S. O.1 , TAVARES, L. D. S.2 , SILVA, D. G. K. C. 3

Resumo:

No processo de construção de vida acadêmica, a monitoria é uma 
das formas pelas quais os discentes da FACISA podem ampliar e renovar 
seus conhecimentos, além de mediar e transmitir informações ao alunado. 
Dessa forma, inicia-se o processo de construção de experiências, em que 
ocorre uma troca mútua de saberes por meio da discussão de temáticas, 
dúvidas sanadas, guia de estudos, aulas práticas e gincanas educativas, 
entre outras. As discentes monitoras do Projeto de Estudo “Diversificação 
de Atividades Didático-pedagógicas no Ensino dos Princípios Biofísicos, 
Patológicos, Infecciosos e Farmacologia” aplicaram uma gincana aos alunos 
da disciplina de “Interações Imunológicas, Microbianas e Parasitárias”. 
A gincana educativa tinha como temática “Brincando com a Microbiologia”, 
sendo uma proposta de tornar o processo de ensino-aprendizagem 
mais dinâmico. As monitoras, por meio de slides, trabalharam questões 
referentes aos conteúdos ministrados em sala de aula a fim de melhorar o 
processo de ensino. Portanto, isso demonstra que a atuação das monitoras 
em facilitar o aprendizado por meio de uma dinâmica, promove um melhor 
desempenho dos alunos, considerando que a participação deles aumenta 
pela metodologia de integralização. Isso mostra a relevância da função do 
monitor para o desempenho dos discentes e da vivência de uma experiência 
de habilidade e de formação do profissional docente.

Palavras-chave: Ensino. Aprendizagem. Monitoras.
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Introdução

A iniciação à docência não é uma prática recente, já que seu exercício 
por assistentes data desde a Idade Média, os quais eram conhecidos como 
repetidores. Estes eram responsáveis por reproduzir a matéria dos professores 
ao público em geral (NOVOA, 2009; NUNES; FRANÇA; FELIX, 2014).

Na atualidade, podemos afirmar que essa prática corresponde ao 
que chamamos de monitoria e apresenta-se como uma ferramenta que 
contribui com a inserção dos discentes do Ensino Superior na prática 
docente. Isso permite aos monitores a oportunidade de estabelecer e 
inovar ações para o fortalecimento entre teoria e prática. Além disso, 
o aprendizado integrado com as atividades de ensino, pesquisa e extensão 
é possibilitado, por intermédio de atividades laboratoriais e ações junto às 
comunidades locais (FRISON; MORAES, 2010; LINS et al., 2009; FELICIO, 
2012; NÓBREGA-THERRIEN; THERRIEN, 2013).

Sendo oportuno ao monitor, o entendimento e aprofundamento 
de diversas áreas do conhecimento (SILVA; BELO, 2012), a partir da 
participação do monitor em ações teóricas e práticas, auxiliando no 
planejamento e na organização de algumas atividades.

Este trabalho resulta das atividades desenvolvidas na monitoria 
do Componente Curricular “Interações Imunológicas, Microbianas e 
Parasitárias”, no período letivo de 2016, na Faculdade de Ciências da 
Saúde do Trairi (FACISA), da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN). O trabalho relata experiências das monitoras como contribuição 
para a sua formação acadêmica, além das atividades desempenhadas 
como metodologia de ensino para o alunado.

Dessa forma, mostra ainda a impor tância da iniciação à docência 
como forma de expansão de conhecimento e construção de vivências 
(ZEULLI et al., 2012). Com isso, tentar compreender o processo 
de ensino-aprendizagem como um desafio diário aos monitores, 
envolvendo crescimento pessoal, intelectual e profissional.
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A iniciação à docência é uma das atividades a ser 
realizada pelos discentes da FACISA, que deve ser vista 
como uma ferramenta para otimizar o aprendizado do 
monitor, contribuindo com sua experiência e oportunizando 
sua inserção na vida acadêmica (SILVA; BELO, 2012).

A monitoria é vista como uma estratégia de apoio ao 
ensino, pois estudantes em períodos mais adiantados 
no processo de formação acadêmica se dispõem a 
colaborar para o apoio aos demais ingressantes no 
curso. Assim, o monitor é reconhecido como um agente 
na soma de informações e eliminação de dúvidas do 
alunado e, com isso, auxilia na melhora do aprendizado 
(SILVEIRA; SALES, 2016).

Entendido como subsídio fundamental à prática 
docente, o exercício da monitoria é compreendido como 
um processo em que o aluno-monitor além de evoluir 
seus conhecimentos, amplia a capacidade de desenvolver 
diferentes habilidades, bem como seu nível de interação, 
de falar em público, de trabalhar a postura profissional 
no meio acadêmico e diante de determinadas situações 
(SILVA; BELO, 2012).

A iniciação científica tem como objetivo despertar no 
aluno o interesse pela carreira, promover a cooperação 
acadêmica entre discentes e docentes, minorar problemas 
crônicos de repetência, de evasão e de falta de motivação 
para cursar disciplinas. Além disso, visa a contribuir para 
a melhoria de qualidade do ensino, bem como para a 
multiplicação do conhecimento para ambos.
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A disciplina de “Interações Imunológicas, Microbiológicas e Parasitárias” 
possui uma carga horária de 120 horas, dividida em aspectos práticos 
e teóricos. A ementa dessa disciplina tem como objetivo geral fornecer 
conhecimentos sobre a relação dos microrganismos e parasitas com 
patologias nos indivíduos e os processos que ocorrem nas patologias.

No início do período letivo, o aluno-monitor recebe toda a programação 
com a quantidade de aulas que serão ministradas pelo docente e até mesmo 
as possíveis datas das avaliações das turmas vinculadas ao componente. 
Dessa forma, o monitor deverá também fazer um planejamento quanto ao 
desenvolvimento das atividades da monitoria.

Nessa fase, são planejadas possíveis discussões de temáticas, 
há momentos reservados para sanar dúvidas, ter aulas práticas, 
elaborar guias de estudo e gincanas educativas, tudo como forma de 
facilitar esse aprendizado e auxiliar os principais pontos que o alunado 
necessita compreender.

Com isso, no período de oferta da disciplina, percebendo a desmotivação 
dos alunos com o componente curricular em questão e compreendendo as 
principais dificuldades que eles apresentavam, as discentes monitoras do 
Projeto de Estudo “Diversificação de Atividades Didáticas – Pedagógicas no 
Ensino dos Princípios Biofísicos, Patológicos, Infecciosos e Farmacologia”, 
do curso de Nutrição da FACISA – UFRN, que auxilia as demandas do 
componente “Interação Imunológicas, Microbiológicas e Parasitárias”, 
resolveram planejar e desenvolver uma atividade bem dinâmica e optaram 
por desenvolver uma gincana educativa.

As gincanas tinham como temática “Brincando com a Microbiologia”,com a 
intenção de tornar mais dinâmico e atrativo o processo de ensino-aprendizagem. 
Essas atividades eram realizadas com horários extraclasse, quando eram 
trabalhadas questões que facilitassem o aprendizado dos conteúdos ministrados 
em sala. Momentos que foram elaborados com diversas temáticas envolvendo 
casos clínicos e questionamentos sobre a temática.
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Resultados e Discussão

A monitoria auxilia na ampliação de experiências 
acadêmicas, de modo que o aluno monitor assumirá 
determinadas responsabilidades, além de possibilitar o 
aprofundamento teórico/prático na área na qual está integrado.

As gincanas desenvolvidas, intituladas “Brincando 
com a Microbiologia”, foram importantes, tendo em 
vista que muitos deles sempre procuraram a monitoria 
com o objetivo de discutir e trocar informações sobre 
os conteúdos, e não como maneira de sanar as dúvidas. 
Percebemos, ainda, a dedicação dos alunos com a 
atividade, estudando os conteúdos para participarem da 
gincana, haja vista que atuaram de modo significativo em 
suas equipes quanto às perguntas.

Sendo uma excelente alternativa para melhoria 
do desempenho de estudantes com dificuldades 
no aprendizado de conteúdos complexos, o jogo 
didático favorece diretamente o processo de 
ensino-aprendizagem, contribuindo efetivamente 
para modificação do cenário acadêmico, sendo 
indispensável seu uso em métodos de ensino mais 
atuais (CUNHA et al, 1988; GOMES et al., 2001).

A satisfação entre os alunos era perceptível, com 
respostas imediatas, eles demonstraram o quanto esse 
tipo de atividade pode ser positivo ao processo efetivo de 
aprendizagem. Assim, percebeu-se que fatores, como 
fadiga, dificuldade de aprendizado, falta de interesse 
pelo conteúdo, perdem espaço quando são utilizados 
métodos não tradicionais durante a dinâmica de ensino, 
o que torna essa estratégia um meio favorável para 
expansão dos conhecimentos.
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Figura 1 – Gincana “Brincando com a Microbiologia”, 2016.

Fonte: Autorizado por Dany Geraldo Kramer Cavalcanti e Silva (2016).

Figura 2 – Discentes de Nutrição na gincana “Brincando com a 
Microbiologia”, 2016.

Fonte: Autorizado por Dany Geraldo Kramer Cavalcanti e Silva (2016).
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Considerações Finais

O desenvolvimento de uma atividade lúdica e dinâmica, 
especificamente a gincana, demonstrou a relevância da 
atuação das monitoras na facilitação do aprendizado. 
Essa atividade contribuiu para ampliar e melhorar o 
desempenho dos alunos a partir do compartilhamento 
das informações de forma integrativa. 

Com isso, é de suma importância a atuação do 
monitor, considerando que ele não apenas auxilia os 
discentes, mas também vivencia uma experiência de 
habilidade e formação do profissional docente. Dadas 
as experiências adquiridas durante a monitoria, o aluno 
monitor pensa sobre sua própria atuação e procura 
estratégias para superar as adversidades que os alunos 
expressam. No caso do projeto em pauta, a partir do 
empenho das monitoras foi possível observar que as 
estratégias utilizadas tiveram êxito.
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Projeto de monitoria em línguas 
do Instituto Metrópole Digital

SOUSA, L. A.1, AQUINO, L. D.2, MENDES, E. N. S.3, BORGES, B. B. G.4, 
BRITO, N. A.5, FARIAS, N. P. L.6

Resumo:

Este trabalho tem por objetivo relatar as experiências vivenciadas junto 
aos componentes curriculares Práticas de Leitura e Escrita em Português I 
e II, Práticas de Leitura em Inglês e Práticas de Leitura e Escrita em Inglês 
ofertados pelo Curso de Bacharelado em Tecnologia da Informação – BTI, 
do Instituto Metrópole Digital – IMD, da Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte – UFRN. Ressaltamos que a nossa inserção nessa monitoria 
está vinculada ao projeto de ensino “Projeto de monitoria em línguas do 
Instituto Metrópole Digital”, coordenado pela Profa. Ms. Lorena Azevedo 
de Sousa. Ao longo desses semestres temos desenvolvido atividades 
de acompanhamento da elaboração de aulas e atividades, bem como o 
desenvolvimento e aplicação dessas ações. Para tanto, seguindo os 
pressupostos teóricos das disciplinas que assistimos, somos orientados 
pela perspectiva do letramento, isto é, entendemos que o ensino da leitura 
e da escrita exige muito mais do que a simples codificação e decodificação; 
o aluno tem de apresentar competências e habilidades que o permita 
desenvolver socialmente as práticas de ler e escrever, considerando os 
mais diversos gêneros discursivos existentes na sociedade (KLEIMAN, 
1995; ROJO, 2009; SILVA et al., 2013). Como resultado, temos ampliado 
nosso conhecimento relativo à área de Língua Portuguesa e de Língua 
Inglesa, especialmente com relação à leitura e à escrita de textos, 

1 Docente. Instituto Metrópole Digital. UFRN. lorena@imd.ufrn.br
2 Docente. Instituto Metrópole Digital. UFRN. lucelioaquino@imd.ufrn.br
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4 Discente. Ciências e Tecnologia. UFRN. beatrizbruna@bct.ect.ufrn.br
5 Discente. Bacharelado em Tecnologia da Informação. UFRN. natalia_eletro@hotmail.com
6 Discente. Bacharelado em Tecnologia da Informação. UFRN. naayfarias@hotmail.com
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haja vista estarmos em contato com as discussões teóricas realizadas 
durante as aulas expositivo-interativas, assim como pelo contato com a 
prática didático-pedagógica desenvolvida pelos professores das disciplinas. 
Outro ponto relevante nessa experiência foi o contato com os alunos do 
BTI, através do atendimento individualizado que realizamos semanalmente. 
Todavia, este se apresenta como uma dificuldade a ser superada, posto que 
os alunos não nos procuraram com regularidade. Acreditamos que isso 
ocorra pelas ocupações profissionais e acadêmicas dos alunos, as quais 
concorrem com os horários disponibilizados para realizar essa atividade. 
Em suma, diante da vivência que tivemos nesses semestres de atividades 
de monitoria, compreendemos essa ação como de grande relevância 
para a nossa formação acadêmica e profissional que, por conseguinte, 
visa a complementar o trabalho realizado pelo docente na referida disciplina.

Palavras-chave: Práticas de Leitura e Escrita em Português e em Inglês. 
Monitoria. Relato de experiência.

Introdução

De acordo com o Projeto Político Pedagógico do Bacharelado em 
Tecnologia da Informação (BTI), havia sido prevista a utilização intensiva 
de monitores e bolsistas que deveriam auxiliar os professores na condução 
de suas tarefas. O trabalho com turmas grandes, com média de 60 alunos 
cada uma, favoreceu a implantação, desde o período 2013.1, de projetos 
de ensino que contemplam os componentes curriculares Práticas de 
Leitura e Escrita em Português I e II, Práticas de Leitura em Inglês e Práticas 
de Leitura e Escrita em Inglês, ofertados pelo Curso de Bacharelado em 
Tecnologia da Informação (BTI), do Instituto Metrópole Digital (IMD), 
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

O projeto de ensino “Projeto de monitoria em línguas do Instituto Metrópole 
Digital”, coordenado pela Profa. Ms. Lorena Azevedo de Sousa que, além de 
coordenar o projeto, atuou como orientadora de monitores vinculados aos 
componentes curriculares de Língua Inglesa, teve sua execução no período 
de fevereiro de 2015 a dezembro de 2016. Adicionalmente, o projeto contou 
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com outros dois docentes orientadores, o Prof. Dr. Lucélio 
Dantas de Aquino e o Prof. Ms. Daniel Hollanda Cavalcanti 
Pinheiro, vinculados aos componentes curriculares 
de Língua Portuguesa, e sete alunos distribuídos sob 
orientação dos três docentes.

A equipe de monitores que subsidiam o trabalho 
dos professores foi formada por alunos de graduação 
da UFRN. Dentre esses monitores, alguns foram 
contemplados com bolsa institucional e outros atuaram 
sem remuneração, isto é, voluntariamente. Vale ressaltar 
que, independente do vínculo de cada aluno junto ao 
projeto, não houve diferenciação quanto às atividades 
por eles desempenhadas. Todos realizaram o apoio às 
tarefas dos docentes nas suas diversas instâncias, o que 
acreditamos ter lhes possibilitado uma visão da prática 
docente, bem como o cumprimento de carga horária 
extracurricular, exigida pelos cursos de graduação da 
UFRN nos quais esses alunos estão vinculados.

Além de questões até aqui elencadas, como o 
quantitativo de alunos por turma no BTI, o próprio objetivo 
desse curso em fomentar a prática docente aos alunos 
em formação, a necessidade de auxílio ao professor para 
o desenvolvimento das ações dentro e fora da sala de aula 
e a possibilidade de os alunos adquirirem carga horária 
extracurricular para a sua formação, esse projeto se constituiu 
como uma peça fundamental para o desenvolvimento 
de uma prática qualitativa, considerando o continuum 
ensino-aprendizagem, das disciplinas vinculadas ao 
projeto. Mais adiante, relatamos como a execução do 
projeto, especificamente as atividades da monitoria, 
contribuiu qualitativamente para o ensino-aprendizagem 
dos componentes da área de línguas no BTI.
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No que diz respeito à fundamentação teórica que sustenta as ações 
exercidas no desenvolvimento do projeto, apoiamo-nos na teoria do 
letramento (KLEIMAN, 1995; ROJO, 2009). Para Kleiman (1995, 2005), 
o letramento refere-se aos usos sociais da escrita. Esses usos são situados 
e demandam dos sujeitos habilidades e competências para agir socialmente. 
Nesse sentido, para ler e escrever precisamos dominar mais do que o 
código da escrita, precisamos atribuir sentidos aos textos, considerando a 
situação específica de interação em um tempo e espaço concretos.

Essa definição, com base em Kleiman (2005), revela que o letramento 
é necessário a todo e qualquer indivíduo, independentemente da área 
em que ele esteja inserido, posto que, socialmente, as ações humanas 
realizadas pela linguagem são materializadas por textos. Estes, por sua 
vez, assumem propósitos específicos a depender da esfera da atividade 
humana na qual ele circula (na universidade, no trabalho, em casa, etc.). 
Logo, dominar essas práticas faz-se essencial à formação acadêmica e 
profissional dos estudantes do BTI.

Nesse sentido, a formação dos monitores, bem como as atividades 
realizadas por eles no projeto, par te dessa concepção. Isso se dá 
por ser foco das disciplinas, inseridas no projeto, o aprimoramento 
dos discentes do BTI em relação às práticas de leitura e de escrita 
vivenciadas no espaço acadêmico e profissional, atentando para uma 
formação linguística, textual e discursiva.

Por esse motivo, adotamos a concepção de língua(gem) como interação. 
Nas palavras de Travaglia (2006, p. 23):

Nesta concepção, o que o indivíduo faz ao usar a língua não é 
tão-somente traduzir e exteriorizar um pensamento, ou transmitir 
informações a outrem, mas sim realizar ações, agir, atuar sobre 
o interlocutor (ouvinte/leitor). A linguagem é, pois, um lugar de 
interação humana, de interação comunicativa pela produção de 
efeitos de sentido entre interlocutores, em uma dada situação de 
comunicação e em um contexto sócio-histórico e ideológico.
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Nesse enfoque, a concepção que adotamos se 
contrapõe às visões conservadoras da língua (entidade 
abstrata, resultado do pensamento e/ou código 
utilizado para transmitir uma mensagem), uma vez que 
consideramos nas práticas de ler e escrever a influência 
do meio no qual estamos inseridos e a relação entre 
os interlocutores para a produção de efeitos de sentido 
mediada pela linguagem e materializada em textos.

Por conseguinte, leitura e escrita são entendidas, no 
contexto das disciplinas do BTI, como práticas sociais 
de linguagem, corporificadas socialmente através de 
gêneros discursivos (KOCH; ELIAS, 2010). Estes, 
nas palavras de Bakhtin (2003), correspondem aos 
enunciados relativamente estáveis, elaborados pelas 
e nas diferentes esferas de utilização da língua, isto é, 
os instrumentos textuais-discursivos com os quais os 
interlocutores interagem nas mais diversas situações de 
comunicação, quer por meio da leitura, quer por meio da 
escrita (MARCUSCHI, 2008). 

Diante desses posicionamentos, as disciplinas da área 
de línguas no BTI, assim como a atividade de monitoria 
desse projeto, compreendem que o ensino de línguas deve 
se pautar pelo objeto texto que produzimos e lemos, assim 
como a imbricada relação entres os sujeitos envolvidos na 
produção e compreensão.

Considerando, por tanto, essa compreensão do 
ensino de línguas, no presente texto, objetivamos 
relatar as experiências vivenciadas junto a esse projeto 
de ensino. Já este, visa à otimização do processo de 
aprendizagem dos graduandos, que contarão com uma 
equipe especializada – além do professor – para dirimir 
suas dúvidas na produção e compreensão de textos, o 
que se rever terá em melhoria das taxas de aprovação. 
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Deve-se também frisar que os próprios monitores acumularam, com 
essa experiência, competências e habilidades que lhes serão muito 
úteis no mercado de trabalho: além do conhecimento em língua 
por tuguesa e inglesa, a capacidade de trabalho em equipe e o senso 
de responsabilidade e de compromisso.

Materiais e Métodos

Disciplinas de Língua Inglesa

No que concerne aos procedimentos das disciplinas de Práticas de 
Leitura em Inglês e Práticas de Leitura e Escrita em Inglês, em um primeiro 
momento, a equipe é conscientizada da importância do programa de 
monitoria e é treinada para o desempenho de suas tarefas. Uma dessas 
tarefas é o apoio ao docente na preparação de material para sala de aula 
e para atividades de aprendizagem extraclasse (textos, slides, listas de 
exercícios etc.). Há atividades avaliativas contínuas antes das avaliações 
principais e, por haver 5 turmas de Práticas de Leitura em Inglês no primeiro 
semestre, sendo três dessas na terça e duas na quinta, há a necessidade de 
elaborar, no mínimo, duas atividades diferentes. 

Por meio de um documento no Google-docs, faz-se o levantamento 
semanalmente de possíveis textos para elaboração dessas atividades 
contínuas. Procura-se temáticas condizentes com o conteúdo da 
disciplina de Tecnologia da Informação e Sociedade (TIS), a fim de tentar 
integrá-las, juntamente com Práticas de Leitura e Escrita em Português, 
e já mostrar ao aluno, desde o primeiro semestre, a importância da 
linguagem para o curso. Essa prática vai ao encontro da concepção de 
linguagem de Travaglia (2006), que situa a linguagem em uma situação 
de comunicação e contexto específicos. Desta forma, se a disciplina de 
Tecnologia da Informação e Sociedade está trabalhando com “impactos 
positivos e negativos das Tecnologias da Informação e Comunicação 
na Sociedade”, buscamos textos que abordem essa temática. Por isso, 
é importante sempre estar a par das notícias e trazer textos atuais 
autênticos para serem trabalhados com os alunos.
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Em semestres alternados, há a oferta de um projeto de 
extensão, chamado “Oficina de Expressão Oral em Língua 
Inglesa”, para alunos que já conseguem se comunicar 
em inglês e que buscam a prática da conversação. O 
curso tem carga horária de 30 horas e tem como objetivo 
auxiliar no desenvolvimento da compreensão e da 
produção oral em língua inglesa com ênfase à interação 
falante-ouvinte em contextos espontâneos e acadêmicos 
com temáticas envolvendo a área de TI. Os monitores 
auxiliam essa extensão, pesquisando temáticas relevantes 
para a discussão na Oficina, além de participarem como 
colaboradores na execução dos encontros em sala de aula.

Nesse projeto de extensão, a linguagem é vista como 
comunicação, como dialogia, e pouca importância é dada 
aos erros gramaticais produzidos. Ao enfatizar a fluência 
e não a acurácia, os alunos tendem a se preocupar mais 
com a mensagem a ser passada, com a espontaneidade 
de sua fala, produzindo uma fala mais aproximada de um 
contexto real de uso.

Além disso, nos segundos semestres de cada ano 
é ofertada a disciplina optativa de Práticas de Leitura e 
Escrita em Inglês. Dentre as atividades desenvolvidas, 
os alunos escrevem um journal semanalmente, uma espécie 
de diário, com 100 palavras no mínimo, com temática livre. 
Na correção, realizada pelo professor com a ajuda dos 
monitores, dá-se mais importância ao conteúdo do que aos 
erros gramaticais ou de escrita das palavras, pondo no centro 
da reflexão o sujeito, a argumentação, a intenção do aluno, 
não a estrutura da linguagem.

Um outro papel dos monitores de língua inglesa é 
atender os alunos em um horário extraclasse. Além 
de terem horários fixos no IMD, os monitores também 
agendam os plantões de dúvidas por e-mail, de acordo 
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com a demanda dos alunos, pois, às vezes, nem todos podem comparecer no 
horário e dia pré-estabelecidos. Ao serem atendidos, os monitores preenchem 
um quadro para entregar ao docente contendo as seguintes informações:

ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO
Nome do aluno:
Turma-horário:
Dia e horário do atendimento:
Duração:
Atividades desenvolvidas:

.

Por fim, há o apoio durante as aulas, visto que as turmas são 
numerosas, com média de 60 alunos cada, fazendo-se necessária a 
presença dos monitores para auxiliar o docente com a resolução de 
atividades em sala e atendimento dos alunos, além da aplicação de 
provas e correção de exercícios.

Disciplina de Língua Portuguesa

No contexto das disciplinas de Língua Portuguesa, isto é, Práticas de 
Leitura e Escrita em Português I e Práticas de Leitura e Escrita em Português 
II, buscamos, assim como as disciplinas de Língua Inglesa, desenvolver 
um trabalho de caráter interdisciplinar, envolvendo a disciplina Tecnologia 
da Informação e Sociedade. Desse modo, as aulas de Língua Portuguesa 
contemplam em sua execução uma variedade de textos que discutem as 
temáticas exploradas em TIS, tal como Tecnologia, para a qual dedicamos 
um tópico de aula intitulado “Escrita com tecnologia e prática social” 
(SILVA et al., 2013), revelando a interseção entre essas disciplinas, 
demonstrando a importância da linguagem, independentemente da língua 
que a codifica, para a área de formação dos alunos do BTI.

Quadro 1 – Quadro de atendimento individualizado.

Fonte: dados do projeto de monitoria em línguas do Instituto Metrópole Digital.
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Após essa aula, os demais conteúdos abordados em 
Práticas de leitura em Língua Portuguesa I e II permanecem 
em consonância com as temáticas atuais e relevantes de 
Tecnologia da Informação, com vistas ao desenvolvimento 
das competências e habilidades necessárias à leitura e à 
escrita de textos de caráter técnico-profissional e pessoal 
que são relevantes à formação do aluno, tais como currículo, 
carta de apresentação, relatório, artigos de opinião, 
entre outros, que demandem um leitura e escrita regida 
pela criticidade e inteligibilidade, considerando o contexto 
no qual eles estão inseridos.

Nesse contexto, as ações desenvolvidas pelos 
monitores se fazem de grande relevância para o alcance 
dessa formação qualitativa do aluno do BTI para dentro 
e fora da sala de aula, uma vez que  os monitores 
realizam as seguintes tarefas: acompanhamento das 
aulas, auxiliando o professor na preparação, execução 
e atendimento aos alunos durante as atividades 
presenciais; participação nas reuniões da equipe para 
elaborar as chaves de correção das atividades; correção 
das atividades presenciais sob a supervisão do docente; 
e, atendimento individualizado aos alunos.

Em relação ao acompanhamento das aulas, 
os monitores, além de estarem presentes nas aulas 
ministradas pelos docentes, auxiliam o professor na 
escolha dos textos que contemplam as temáticas de 
TIS a serem inseridos na aula, bem como, o trabalho 
desenvolvido na elaboração das atividades presenciais, 
geralmente aplicadas ao final da aula expositivo-dialogada. 
Da elaboração de atividades, antes de estas serem 
aplicadas em sala, os monitores realizam a testagem das 
atividades para sanar os possíveis problemas e conflitos 
quanto às questões elaboradas. Essa testagem se constitui 
como um momento de reflexão sobre os conteúdos 
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ministrados, além de subsidiar a tarefa seguinte desses monitores, a saber: 
elaboração da chave de correção das atividades presenciais.

No momento de aplicação das atividades, os monitores já se fazem 
conhecedores do conteúdo das questões, podendo tirar dúvidas dos alunos, 
auxiliahizadas atividades de fixação do conteúdo em praticamente todas as 
aulas, exigindo uma atenção semanal por parte dos docentes e monitores 
tanto na aplicação quanto na correção, isto porque, semanalmente é gerado 
um grande número de atividades, pois considera-se, mesmo que realizada 
em grupo, um total aproximado de cento e sessenta atividades devem ser 
corrigidas para que os alunos tenham um feedback de seus desempenhos.

Figura 1 – Apoio dos monitores em atividades desenvolvidas em sala de aula

Fonte: dados do projeto de monitoria em línguas do Instituto Metrópole Digital.

Para a correção das atividades, previamente é realizada uma nova 
tarefa com os monitores. Em conjunto com os docentes, discutimos as 
atividades e as possíveis respostas às questões, afinando a equipe para 
uma correção uniforme das atividades. Durante a correção, os monitores 
são acompanhados pelos docentes, a fim de que quaisquer dúvidas sejam 
dirimidas e a correção flua sem maiores percalços.
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Os alunos monitores, além dessas ações de apoio 
ao professor e à execução da disciplina, realizam o 
atendimento individualizado aos discentes do BTI. Esse 
atendimento é considerado, no âmbito das ações da 
monitoria, como sendo a de maior relevância, embora 
ainda haja, por parte dos graduandos atendidos pelo 
projeto, uma expressiva resistência em procurar os 
monitores. Todavia, é nesse momento que a equipe de 
Práticas de Leitura e Escrita em Português consegue 
mensurar, através das dúvidas levadas aos monitores, os 
conteúdos que precisam de reforço nas aulas de revisão 
das disciplinas. Essas considerações levadas às aulas 
de revisão, acreditamos ser o principal resultado desse 
atendimento individualizado, uma vez que, no momento 
das aulas expositivo-dialogadas, alguns alunos, por 
inibição ou outro motivo, acabam deixando de tirar suas 
dúvidas, o que para eles se torna mais fácil em um diálogo 
particular e espontâneo com o monitor.

Resultados e Discussão

Em se tratando dos resultados obtidos no contexto 
das disciplinas envolvidas no projeto, por meio desse 
trabalho em equipe, temos conseguido obter melhores 
resultados na aprendizagem dos alunos, visto que temos 
um suporte que auxilia as tarefas dos professores tanto 
dentro quanto fora da sala de aula. O professor sozinho, 
sem esse projeto de ensino, não conseguiria dar a 
atenção devida a todos os alunos. 

Além do impacto no aprendizado dos estudantes, 
temos também a ajuda no processo de ensino no 
qual o professor pode avaliar sua prática com a ajuda 
dos monitores, buscando materiais que despertem o 
interesse dos alunos nas aulas, assim como recebendo 
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críticas e sugestões que melhorem o conteúdo e materiais utilizados 
na disciplina. Consequentemente, há uma melhora na qualidade das 
atividades elaboradas e nos conteúdos discutidos em sala.

Especificamente quanto aos resultados nos componentes de Língua 
Inglesa, a docente da disciplina de Práticas de Leitura em Inglês aplica um 
questionário logo após a primeira unidade, a fim de ter um feedback dos 
alunos a respeito de suas aulas e da avaliação. O questionário é constituído 
por três tópicos a serem preenchidos: aspectos positivos, aspectos negativos 
e sugestões/críticas. Dentre os aspectos positivos, os alunos citaram:

“Diversidade do conteúdo; Organização e planejamento teórico; Criação 
desse formulário, feedback se faz necessário em qualquer contexto do 
ensino-aprendizagem, seja ele elogiando ou criticando, a crítica contribui 
para um provável processo evolutivo”. (Participante 10)

“Acho as aulas dinâmicas, com assuntos atuais e ligados a nossa 
área. Também acho legal o modo como os textos são trabalhados, 
principalmente, por fazer com que a gente não tenha tanto medo de não 
saber interpretá-los, por estar em inglês”. (Participante 12)

Dentre os aspectos negativos, os que mais se destacaram foram 
a carga horária da disciplina, que deveria ser maior, o nível de alguns 
textos, vistos que são textos autênticos tirados de sites de notícias, 
e mais atividades extraclasse.

Na disciplina de Práticas de Leitura e Escrita, os alunos podiam praticar 
as habilidades de produção e compreensão textual por meio de exercícios 
que são corrigidos com a ajuda dos monitores e devolvidos aos alunos 
com seus devidos feedbacks e correções. Com os resultados, gráficos são 
gerados a fim de se ter um acompanhamento melhor da turma e avaliar o 
que pode ser melhorado nas atividades. Segue exemplo de gráfico de três 
atividades valendo um ponto:
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Gráfico 1 – Média de três atividades de uma das turmas
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Fonte: Dados do projeto de monitoria em línguas do Instituto 
Metrópole Digital.

Além de aumentar a frequência da leitura e escrita de 
textos, há a prática da oralidade com projeto de extensão em 
língua inglesa, no qual o desenvolvimento da conversação 
e melhora da fluência são focados como objetivos 
gerais do curso. Esse desenvolvimento da oralidade e da 
autoconfiança em se expressar oralmente em uma outra 
língua pode despertar o interesse dos estudantes de TI a 
se inscreverem em programas de intercâmbio estudantil, 
o que antes eles poderiam achar impossível devido à falta 
de fluência. Dentre os aspectos positivos listados pelos 
participantes do projeto estão os seguintes comentários:

“A oficina me ajudou muito a melhorar meu jeito de 
falar em inglês e a entender um pouco melhor o som 
das palavras, e também, os jogos e as discussões 
deixavam a aula mais interessante do que uma aula de 
cursinho”. (Par ticipante 1)

“A fato da turma ser um pouco menor ajuda muito, 
todas as atividades trabalhadas foram muito válidas, o 
ambiente proporcionado gerava mais espontaneidade 
para conversações”. (Participante 2)

(Unidade 1: 3M34”)
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“Ambiente para praticar com outras pessoas; descoberta de novas 
ferramentas de aprendizagem”. (Participante 3)

“O contato frequente com a língua inglesa, as dinâmicas são bem 
interessantes e os temas relacionados com tecnologia que geram 
reflexões”. (Participante 4)

Por ser apenas uma vez por semana, um dos aspectos negativos foi a 
frequência, sendo sugerido por um dos participantes o aumento da carga 
horária do projeto, com no mínimo dois encontros semanais. Além disso, 
foi sugerido, também, tarefas para serem realizadas extraclasse. 
Porém, visto ser um projeto de extensão, a sugestão não foi acatada. 
Mesmo assim, os monitores estavam disponíveis para um atendimento e 
conversações extras em horários fora dos encontros.

Nos componentes de Língua Portuguesa, essa avaliação se dá 
continuamente, por meio dos encontros entre docentes e monitores, 
buscando extrair das ações realizadas nas disciplinas e, principalmente, 
do atendimento individualizado, os aspectos relacionados ao conteúdo, 
às atividades realizadas e aos textos utilizados na disciplina de Práticas 
de Leitura e Escrita em Português I e II, com vistas a propor modificações 
didáticas e metodológicas que somem para um ensino-aprendizagem mais 
proficiente das práticas de ler e escrever.    

Portanto, além de fomentar a leitura e escritas de textos, um dos 
resultados mais relevantes para as disciplinas é a conscientização 
dos alunos do BTI, logo no primeiro semestre, sobre a importância 
das linguagens para o curso de Tecnologia da Informação. Apesar de 
ser um curso na área tecnológica e muitos acharem que vão estudar, 
basicamente, matemática, linguagem é algo que será visto no curso 
inteiro, independentemente de ser português, inglês ou linguagens de 
programação. Portanto, há a demonstração a esses graduandos da 
relevância da leitura e da escrita para o sucesso acadêmico e profissional.
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Considerações Finais

Considerando a importância dessa experiência e os 
benefícios alcançados, faz-se necessário que o trabalho 
de monitoria seja cada vez mais apoiado e fortalecido pela 
instituição. O contato com os alunos, além de favorecer 
as atividades de ensino, pode contribuir para que sejam 
pensadas atividades de extensão e/ou de pesquisa.

Outro ponto relevante nessa experiência foi o 
contato com os alunos do BTI, através do atendimento 
individualizado que realizamos. Todavia, este se apresenta 
como uma dificuldade a ser superada, posto que os alunos 
não nos procuraram com regularidade. Acreditamos que 
isso ocorra pelas ocupações profissionais e acadêmicas 
deles, as quais concorrem com os horários disponibilizados 
para realizar essa atividade. Por isso, foi interessante 
trabalhar com horários a serem agendados previamente 
via e-mail, o que pode ter aumentado a procura dos alunos 
que não podiam comparecer ao serviço de monitoria nos 
horários previamente fixos.

Em suma, diante da vivência que tivemos nesses 
semestres de atividades de monitoria, compreendemos 
essa ação como de grande relevância para a execução 
dos componentes curriculares envolvidos no projeto, 
bem como para a formação acadêmica e profissional 
dos bolsistas vinculados ao projeto. Não obstante, 
consideramos a atividade de monitoria no contexto da 
graduação como uma complementação à prática docente 
nas disciplinas da área de linguagem do BTI.
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O perfil do aluno PROCEEM, 
Campus Natal, no que tange ao 
conhecimento de Biologia
LIMA, J. F. V.1, ARAÚJO NETO, H. N. M.2,NILANDER, G. F.3

Resumo:

O presente trabalho tem por objetivo analisar os relatos de alunos vinculados 
ao PROCEEM, no que tange ao ensino de Biologia das escolas que eles 
vieram e, a partir da análise, criar um perfil desses ingressantes no programa. 
Para tal situação, realizou-se uma pesquisa com 150 alunos ingressantes 
e utilizando o Google drive criou-se um questionário com perguntas 
subjetivas e objetivas. Diante das respostas à pesquisa, constatou-se que 
aproximadamente 50% dos alunos ingressantes tiveram um ensino “ruim” 
em Biologia. Logo, é possível inferir que houve a carência de metodologias de 
ensino que busquem o pensamento crítico e reflexivo desses. Diante disso, 
pode-se deduzir que os alunos que ingressam no programa não gostam da 
disciplina e nem têm um envolvimento com o estudo dela devido ao fato de 
carecer de metodologias ativas nas escolas que egressaram.

Palavras-Chave: PROCEEM. Ensino de biologia. Metodologias ativas.

Introdução

O Programa Complementar de Estudos do Ensino Médio (PROCEEM), 
segundo Caetano ([201-?]), é um cursinho gratuito que consiste preparar 

1 Docente. Departamento de Enfermagem. Centro de Ciências da Saúde. UFRN. E-mail: 
jucimarvilar62@gmail.com

2 Discente. Ciências Biológicas. Centro de Biociências. UFRN. E-mail: hugo.neto.lsl@
gmail.com

3 Discente. Ciências Biológicas. Centro de Biociências. UFRN. E-mail: gustavo_
nilander@hotmail.com
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os estudantes do Estado e oriundos da rede pública de 
ensino do estado do Rio Grande do Nor te para a prova 
do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). É um 
projeto desenvolvido pela Pró-Reitoria de Graduação 
(PROGRAD) da Universidade Federal do Rio Grande 
do Nor te (UFRN). Decer to, tem por função atuar de 
forma complementar permitindo a exploração de 
conhecimento dos discentes que estão vinculados 
ao programa. Nessa perspectiva, o programa busca 
um ensino-aprendizagem mais reflexivo, dinâmico e 
par ticipativo por par te do aluno. Conforme Linhares 
(2008), que aborda a denominada educação 
conscientizadora, é inerente preservar o direito 
daqueles que acreditam em um sistema de ensino-
aprendizagem liber tador, por meio da problematização, 
reflexão e desalienação.

Nessa abordagem, pode-se ainda ressaltar a 
relação aluno-professor, importante aspecto no ensino-
aprendizagem. No que concerne o pensamento de Linhares 
(2008), quanto às proposições sobre temas geradores, 
é escasso, nos homens, a habilidade de compreender 
a universalidade de possibilidades que se encontram 
submergidas em seu consciente, tendo em vista que essa 
totalidade é comumente estabelecida em frações dispostas 
de forma esfacelada em seu sistema cognitivo. Isso causa 
problemas ligados à assimilação conceitual de conteúdos 
e, posteriormente, promovendo debilidades atitudinais. 
Nesse sentido, a práxis do ministrante deverá possuir 
uma implicação psicoafetiva para o desenvolvimento das 
relações humanas imergidas em seu âmbito cultural e da 
contemporaneidade de seus educandos.

Diante as situações de ensino-aprendizagem, deve 
ser elencado também o uso, cada vez mais progressivo, 
de metodologias ativas em sala de aula, uma vez que, 
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consoante a Krasilchik (2005 apud ROSSASI; POLINARSKI, 2007), a 
Biologia é uma das disciplinas do campo das Ciências da Natureza que 
mais vislumbra a atenção dos alunos, porém vai depender da forma como é 
aplicada e do que for ensinado. Nesse contexto, “a experiência como docente 
permite afirmar que os estudantes têm formas diferentes de se relacionar com 
o estudo dos conteúdos” (ROSSASI; POLINARSKI, 2007, p. 3), porém vai 
depender da forma que é instruída. Rabello e Passos (2009), corroborando a 
ideia de Vygotsky, afirmam que:

[...] não é suficiente ter todo o aparato biológico da espécie para 
realizar uma tarefa se o indivíduo não participa de ambientes 
e práticas específicas que propiciem esta aprendizagem. 
(RABELLO; PASSOS, 2009, p. 5, grifo nosso).

Nessa abordagem, pode-se salientar um importante fator que possibilita 
um potencial interesse dos discentes no ensino de Biologia: a motivação. 
“Se o ensino é feito em um ambiente desmotivante e enfadonho a percepção 
sobre a matéria será a mesma” (ROCHA; PEREIRA, 2008, p. 2). Sendo 
assim, uma metodologia de ensino tradicional limitada às salas de aulas 
e com passividade dos discentes torna impossível um pleno aprendizado. 
Nesse sentido, frequentemente, a inflexibilidade dos educandos, no que 
é tocante às mudanças, tem um fundamento temeroso e impermissivo, 
como salienta Freire:

De modo geral, a consciência dominada, não só popular, que não 
captou ainda a “situação-limite” em sua globalidade, fica na apreensão 
de suas manifestações periféricas às quais empresta a força inibidora 
que cabe, contudo, à “situação-limite”. (FREIRE, 1987, p. 54).

Essa rigidez inibe e castra potenciais motivações construtivistas 
do mediador, tornando-se difícil se recompor a partir dessas situações 
pontuais para reorganizar uma sequência didática que pode possuir uma 
significância latente. Quanto à sequência, esta baseada em um ensino 
e uma aprendizagem mais ativa, onde o discente é agente produtor e 
não passivo do conhecimento e o professor sujeito mediador para a 
construção do conhecimento. 
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Materiais e Métodos

Como proposta de investigação dos objetivos propostos 
neste trabalho, buscou-se criar um perfil do aluno PROCEEM 
quanto ao percurso do ensino de Biologia em sua formação 
básica, ou quanto ao processo em andamento (como está 
ocorrendo) para aqueles que ainda estão vinculados à escola. 
Para tanto, foi usado, como instrumento de pesquisa, a 
ferramenta Google Drive, para criar perguntas subjetivas e 
objetivas de forma envolvente, uma vez que:

O que pode facilitar muito tal tarefa é a 
substituição dos instrumentos em papel por um 
formulário online que permite a coleta organizada 
das respostas, poupando tempo e dando 
melhores condições para se fazer as análises 
comparativas (MATHIAS; SAKAI, 2013, p. 5).

Na situação do questionário, foram feitas 5 (cinco) 
perguntas de avaliação, sendo 3 (três) subjetivas e 2 (duas) 
objetivas. Duas das perguntas subjetivas abordaram a respeito 
de como fora o ensino de Biologia na escola de origem e a outra 
como eles se avaliariam em relação à disciplina de Biologia, 
respectivamente. Já a terceira pergunta subjetiva explorou 
a avaliação deles quanto às possibilidades do programa, 
no que tange ao ensino-aprendizagem dos alunos em geral. 
As questões objetivas faziam referência ao programa o qual 
eles estavam presentes. Para tal situação, diante da proposta, 
era previsto um total de 150 (cento e cinquenta) alunos 
entrevistados, porém apenas 34 (trinta e quatro) discentes 
responderam à entrevista que foi disponibilizada em forma de 
link na rede social onde se encontra a página do PROCEEM. 
As perguntas (Figura 1) foram trabalhadas de forma 
encadeadas com a perspectiva de analisar o como 
teria sido o ensino de Biologia nas escolas de onde os 
discentes tinham egressado.



CADERNO DE MONITORIA N. 5

208

Figura 1 – Modelo das perguntas que foram feitas no formulário 
online.

Fonte: Autoria própria.
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Resultados e Discussão 

A coleta dos dados foi realizada via aplicação de um 
questionário com cinco perguntas, sendo duas objetivas 
e três subjetivas. Para fazer a análise dos resultados, 
foram padronizadas as respostas fornecidas pelos 
alunos nas questões subjetivas do formulário. Sendo 
assim, na primeira questão subjetiva foi padronizada em: 
ruim, média, ótimo/excelente e não lembra. Dessas, 50% 
dos discentes envolvidos na pesquisa avaliaram ter um 
ensino de Biologia ruim na escola de onde vieram e, diante 
dos relatos, pode-se verificar que nas escolas havia a 
carência de atividades práticas e participativas no ensino 
da disciplina (Gráfico 1). Conforme as respostas, 21% 
afirmou que teve um ensino de Biologia “ótimo” e 26% 
disseram que foi um ensino “médio”, porém eles declaram 
também que no PROCEEM puderam ainda aprofundar 
os conhecimentos da disciplina e vivenciar atividades 
colaborativas que fazem do aluno agente executor do 
processo de ensino-aprendizagem e não um ser passivo, 
depositório de conhecimento, o que faz verificar que:

Tal reflexão, via de regra, produz melhores 
resultados quando estimulada e conduzida por 
alguém reconhecidamente experiente, capaz de 
transformar o processo de reflexão individual em 
um processo coletivo, de tal sorte que na busca 
de novos caminhos se transforme numa ação 
orientada para objetivos mais amplos assumidos 
coletivamente pelo grupo. (ALONSO, 2003, p. 177).
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Gráfico 1 – Percentual de respostas à pergunta: “Como foi o ensino de Biologia 
da instituição que você veio?.

Fonte: Autoria própria.

A principal ideia extraída proporcionou razões para objetivar que as 
potencialidades e dificuldades que pairam sob a profissão docente são 
acumulativas, de certa forma, no que é tocante aos contatos proporcionados 
aos alunos anteriormente na disciplina, ao leque de possibilidades 
apresentadas pelo docente e pela interação comunicativo-deliberativa 
que foi efetivada. Desse modo, os dados apresentados corroboram a 
constatação de que as fragilidades encontradas nesses discentes se 
tornam plausíveis quando é defrontado com seu histórico de ensino escolar 
que, em parte majoritária, vincula-se às instituições de cunho estadual nos 
municípios pertencentes ao estado do Rio Grande do Norte. A amplitude da 
democratização escolar e da qualidade do ensino, principalmente no que se 
refere ao ensino da disciplina de Biologia e das demais Ciências Naturais, 
sempre devem ser melhorados de forma a proporcionar uma extrapolação 
do platô que vêm sendo mantido ao longo das décadas, como inferem: 

A Educação Pública precisa tornar-se popular e isto é traduzido pela 
necessidade de universalizá-la e democratizá-la em seus diferentes 
níveis e em suas diferentes dimensões, tornando-a, de fato, 

Ruim
Média
Ótimo/ Excelente
Não lembra

50%

3%

 21%

26%
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acessível às camadas populares, promovendo, 
pela via do conhecimento e da cidadania, as 
condições necessárias à transformação social 
e à emancipação humana, pretendendo-se 
chegar à ação político-pedagógica. (ROSSASI; 
POLINARSKI, 2007, p. 5).

A acepção prodigiosa que se pretende chegar 
permite dialogar sobre como as influências anteriores, 
experimentas pelos alunos, interferem à cerca de seu 
empenho e dificultam o trabalho, a posteriori, dos próximos 
discentes que promoverão os contatos subsequentes com 
esses indivíduos, buscando influenciá-los de maneira 
positiva, mostrando as potencialidades e importâncias de 
sua disciplina para uma vida plena e cidadã.

Para tanto, a segunda pergunta teve como 
propósito a autoavaliação desses alunos diante 
do esforço que exerciam para estudar a Biologia. 
Novamente houve a padronização das respostas 
em três atributos: ruim, média e ótimo/excelente. 
É válido ainda ressaltar que todos os alunos que 
responderam a tal questão afirmaram que havia 
uma carência de atividades mais envolventes 
na disciplina, decerto, com a ausência dessas, 
tornava os alunos sujeitos depositórios de 
informação. Como resultado, obteve-se que 56% 
dos discentes se julgaram mediano em relação 
à disciplina de Biologia e 12% se autoavaliaram 
como “ruim” (Gráfico 2). 
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Gráfico 2 – Percentual de respostas à pergunta: “Como você se autoavalia em 
relação à disciplina de Biologia?”.

Fonte: Autoria própria.

Em relação à terceira questão subjetiva, ela teve como proposta 
verificar as possibilidades geradas pelo programa o qual os discentes 
estavam ingressos. É válido salientar que diante das respostas fornecidas 
pelos discentes, procurou-se padronizá-las em três: mais conhecimento, 
reconhecer o ENEM e complementar os estudos. Nessa abordagem, 
foi analisado que 79% dos discentes que responderam à questão 
salientaram que obtiveram “mais conhecimento” e apenas 3% mostrou 
que o programa promovia o “reconhecer o ENEM” (Gráfico 3). Nesse 
sentido, pode-se inferir que o programa é um instrumento importante 
para complementar os estudos dos alunos de ensino público e, também, 
uma forma de ajudá-los numa postura cidadã e crítica a partir desses 
atributos que são fornecidos, como destaca:

Parece-me que só criando situações de conflito, desnudando e 
contrapondo os interesses em jogo, sem usar a autoridade para 
impor opiniões, o professor ajudará a formar cidadãos que possam 

Ruim
Média

Ótimo/ Excelente

56%

12%
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decidir por si próprios, que empreendam ações 
em busca do bem comum e da consecução 
das mudanças que considerarem necessárias. 
(KRASILCHIK, 1988, p. 60).

Diante o que exposto na fala, os resultados obtidos 
permitem propor algumas reflexões sobre o juízo de 
valor atribuído aos próprios avaliadores em um sentido 
de autorreconhecimento. Nesse aspecto, sugerir 
questionamentos sobre seu próprio empenho se faz 
necessário para que, ao se comparar com o que é 
esperado pelo meio no qual está inserido, os discentes 
possam realinhar seus eixos cognitivos sobre o papel 
que representam naquele recinto e transcender esses 
comportamentos para a sociedade, por meio de uma 
postura correta quanto ao que se compreende como uma 
atitude colaborativa, sustentável e ressignificativa.

Gráfico 3 – Percentual no que tange à pergunta sobre as 
possibilidades do programa.

Mais conhecimento

Reconhecer o ENEM
Complementar os estudos

79%

3%

18%

Fonte: Autoria própria.
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As questões objetivas tiveram como propósito avaliar os ministrantes 
de Biologia do programa a partir de duas simples perguntas. A primeira 
pergunta foi uma avaliação no que tange a novos olhares à disciplina, tendo 
94,1% dos alunos respondido “sim”, afirmando que o ensino de Biologia 
no programa possibilitou novos olhares (Gráfico 4). Por outro lado, apenas 
6,9% dos discentes disseram que “não”, sendo assim, para eles, o ensino 
de Biologia não mostrou uma versão diferenciada do que já havia sido 
proposto por suas instituições. A segunda pergunta teve por intenção julgar 
em “satisfatória” ou “insatisfatória” a disciplina de Biologia no programa. 
Como resultado, obteve-se que 100% aprovam a forma como a disciplina é 
ensinada e construída (Gráfico 5).

Sendo assim, evidenciar as percepções dos participantes por meio 
dessa caracterização de dados é imprescindível para o entendimento que 
os profissionais atuantes e posteriores têm e terão de como organizar seus 
planos de ensino, de forma a contemplar e suprir os déficits percebidos ao 
logo de sua atuação e planejamento. É necessário atualizar as maneiras 
didáticas que estão sendo recorrentemente apresentadas e considerar 
drasticamente a realidade embutida na vida dos discentes, mantendo 
a crença de que essa renovação procedimental surge como objetivo 
não apenas de facilitar o processo de ensino-aprendizagem, mas de 
transformar as próprias concepções e deliberações do ministrante sobre o 
que é a educação e sobre seu desempenho em atos periódicos e habituais. 
Isso é, não somente quando houver o empecilho de barreiras e situações 
que aparentam ser limitantes e que, de forma natural, devem existir para 
que haja sempre um propulsionamento simultâneo no desenvolvimento 
intelectual do ministrante, como ser singular, e do grupo que se predispôs 
a participar do processo de ensino-aprendizagem.
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Gráfico 4 – Percentual de respostas à equipe de Biologia.

Sim
Não94,1%

Fonte: Autoria própria.

Gráfico 5 – Percentual de respostas à forma de satisfação com 
a disciplina.

Satisfatória
Insatisfatória

100%

Fonte: Autoria própria.

Considerações Finais

Levando em consideração os aspectos abordados 
neste trabalho, pode-se notar que a coleta de dados e a 
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exposição de conteúdos relacionados vêm demonstrar que diante dos 
resultados obtidos por meio das respostas ao formulário online do Google 
drive, é possível caracterizar um perfil preliminar dos alunos vinculados 
ao PROCEEM no que tange a disciplina de Biologia e a partir desses 
dados hipotetizar como se configuram suas características e percepções 
pedagógicas. Nesse sentido, os discentes que ingressam no programa, 
de maneira geral, não gostam da disciplina nem tem um envolvimento 
com o estudo dela devido ao fato de carecer de metodologias ativas nas 
escolas que egressaram.

Em razão dos fatos mencionados e da presente pesquisa realizada, 
é possível deduzir que as virtudes e vivências oferecidas por esse programa de 
suporte de estudos, aos discentes ingressantes e aos bolsistas ministrantes, 
faz-se uma ferramenta essencial para a formação de ambos, uma vez 
que a atividade pedagógica proporcionada aos participantes enriquece e 
engrandece os discernimentos sobre a realidade das escolas públicas do 
estado do Rio Grande do Norte. Assim, a experiência motiva os futuros 
licenciados a buscar melhorias formativas em sua graduação, fazendo-os se 
prepararem mais satisfatoriamente paro o futuro que irão enfrentar.

Todavia, não só os licenciandos usufruem as vantagens oportunizadas 
pelo PROCEEM, mas também todo o púbico que se integra como alunado, 
dessa forma, sendo preparados para a realização do ENEM por alunos de 
graduação na modalidade de licenciatura. Estes estão em contato com o que 
há de mais atual em suas respectivas áreas, com o intuído de democratizar 
o acesso ao ensino superior público e de qualidade.
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A indispensabilidade da 
iniciação à docência para 
alunos (as) de licenciaturas: o 
PROCEEM como estratégia 
para a formação integral
OLIVEIRA, G. H. R. C.1, BRAGA, I. D.2, LIMA, J. F. V.3, SANTOS, S. C.4, 

PIMENTA, S. L. N.5

Resumo

Este artigo trata-se de um relato de experiência sobre o trabalho 
desenvolvido pela equipe de língua portuguesa do Programa Complementar 
de Estudos para Estudantes do Ensino Médio (PROCEEM) como forma 
de extensão das atividades curriculares adquiridas e executadas em 
salas de aula da graduação em Letras – Língua Portuguesa e Literaturas. 
O objetivo do trabalho foi apresentar os resultados do processo de ensino-
aprendizagem desenvolvido pelos (as) membros da equipe, para ressaltar 
a importância de programas que fomentem a prática docente. A equipe de 
língua portuguesa é composta por quatro estudantes de licenciatura em 
Letras – Língua Portuguesa e Literaturas, e os resultados são provenientes 
das aulas assistidas e ministradas no período de março a outubro de 2016. 
Após diálogos, comparações e levantamentos bibliográficos, como Freire 
(1996), Cosson (2006) e outros (as), constatou-se a indispensabilidade 
de projetos de iniciação à docência para alunos de licenciaturas, pois o 
desafio de aliar teoria e prática apresentou-se menos problemático para 

1 Discente. Letras - Língua Portuguesa. UFRN. E-mail: guilermenrique@gmail.com
2 Discente. Letras - Língua Portuguesa e Libras. UFRN. E-mail: igordessoles@hotmail.com
3 Docente. Departamento de Enfermagem. Centro de Ciências da Saúde. UFRN. E-mail: 

jucimarvilar62@gmail.com
4 Discente. Letras - Língua Portuguesa. UFRN. E-mail: saracosta1116@gmail.com
5 Discente. Letras - Língua Portuguesa. UFRN. E-mail: linardsergio@gmail.com
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os licenciandos que têm, atualmente, a possibilidade de 
exercer diversas fases do processo educacional, como: 
planejamento, seleção de material, desenvolvimento e 
análises pedagógicas, compreensão das organizações 
institucionais escolares etc. Percebeu-se, ainda, a 
extrema relevância de uma formação específica para 
professores, uma vez que suas práticas serão baseadas 
em conhecimentos e teorias apreendidas nas salas de 
aulas da graduação em um curso de licenciatura.

Palavras-chave: Iniciação à docência. Ensino de 
literatura. PROCEEM. Enem.

Formação e reconstrução de saberes de 
licenciandos: reflexões a respeito do ensi-
no da literatura na contemporaneidade ou 
considerações iniciais

Das muitas inquietações suscitadas por Todorov em 
A literatura em perigo, uma que particularmente ilustra 
a situação do ensino de literatura na contemporaneidade 
está contida no seguinte excerto:

Como aconteceu de o ensino de literatura na 
escola ter-se tornado o que é atualmente? 
Pode-se, inicialmente, dar a essa questão uma 
resposta simples: trata-se do reflexo de uma 
mutação ocorrida no ensino superior. Se os 
professores de literatura, em sua grande maioria, 
adotaram essa nova ótica na escola, é porque os 
estudos literários evoluíram da mesma maneira 
na universidade: antes de serem professores, 
eles foram estudantes (TODOROV, 2010, p. 35).
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O referido trecho é o início de um capítulo intitulado “Além da escola”, 
cujas pretensões ensaísticas se voltam às mudanças ocorridas no ensino 
de literatura, na França, em escolas e universidades. Em A literatura em 
perigo, há uma discussão pertinente sobre o risco de os professores 
lidarem com a literatura, unicamente, por meio de fatores externos ao texto, 
a exemplo do contexto sócio-histórico, da crítica e da política. Ainda que 
esses aspectos possuam relevância significativa (não lhes é tirado mérito), 
o autor levanta a problemática, por exemplo, de que o foco das aulas do 
ensino médio deve ser a literatura, e não os estudos literários.

Também ficam claras, nesse fragmento, as relações sociais instituídas 
no contexto universitário, que não raras vezes tolhem o processo de 
reconstrução do saber. Os professores responsáveis por lecionar literatura 
no ensino básico passaram, em determinado momento, pelo contexto 
científico-acadêmico e constituem-se em parte pelas mudanças de 
perspectiva e pelas novas abordagens lá vislumbradas. A crise e o “perigo” 
de que o autor trata relacionam-se à manutenção de um ciclo, da academia 
à escola, em que se tem esquecido o real objeto dos estudos literários: 
o próprio texto no qual as discussões se materializam.

Não seria, pois, absurdo fazer um paralelo entre a crítica todoroviana 
ao modo como a literatura foi institucionalizada, no contexto francês, 
e as práticas de ensino-aprendizagem a esse campo relativas, no contexto 
brasileiro. Nesse último, o ensino de língua portuguesa tem mantido 
arraigadas concepções de língua(gem) que não consideram a perspectiva 
do aluno ou consideram-na parcialmente, tal como as visões de língua(gem) 
como expressão do pensamento e como instrumento de comunicação 
(GERALDI, 1984). Está claro que, sem considerar os alunos agentes sociais 
– sob a visão de língua(gem) como inter-relação –, que (se) constroem por 
meio do diálogo/do processo de interlocução, o ensino de língua materna 
está fadado ao fracasso, por não tornar evidente a multiplicidade do signo 
linguístico. Em outras palavras, não conseguirão os alunos compreender 
situações não escolarizadas, com fundo prático, mesmo que a literatura 
seja estímulo e reflexo da própria vida.
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Em consonância com as perspectivas de Wanderley 
Geraldi a respeito das concepções de língua(gem), estão 
as de Paulo Freire – embora não haja na obra deste uma 
menção explícita à concepção bakhtiniana, seria injusto 
não reconhecer, em sua obra, o papel de destaque que 
recebem as inter-relações sociais. A abordagem didática 
freiriana prima pela percepção do contexto dos alunos, que 
devem estar inseridos em uma pedagogia emancipadora. 
Aberto às leituras de mundo dos discentes, o professor 
necessita compreender o ângulo dos alunos frente 
aos textos e às situações vivenciadas, pois importa 
sobremaneira a libertação dos corpos (FREIRE, 2005). 
Longe de estimular um contexto de negação, é preciso 
criar um espaço de atuação com os oprimidos, não 
apenas para eles (BRIGHENTE; MESQUIDA, 2016). Nesse 
sentido, o estudo dos textos literários, ao considerar a 
perspectiva do outro, requer, antes da leitura da palavra, 
a recuperação das experiências, das angústias, das 
expectativas e da sensibilidade dele.

Também válidas são as ponderações de Zilberman 
(2008) sobre a importância da literatura nas escolas. Mais 
que o foco no entendimento e na compreensão do texto 
ficcional, a autora ressalta ser imprescindível a fruição da 
obra, muitas vezes relegada a segundo plano ou de todo 
esquecida. A fim de se atingir o prazer do texto, têm de 
ser consideradas juntas do intelecto a imaginação e a 
inventividade, fatores essenciais para uma boa relação 
com os escritos abordados. Sem a presença da fantasia, 
não se pode verdadeiramente compreender atividades 
artísticas de criação. Por fim, surgem as discussões e a 
metodologia propostas por Cosson (2006) para abordagem 
do texto literário – que serão, à frente, detalhadas. Importa, 
agora, saber que o teórico busca uma compreensão efetiva 
dos textos estudados por parte do aluno. Utilizando-se do 
conceito de letramento literário, propõe o desenvolvimento 
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de uma sequência básica para o tratamento com o texto literário, objetivando, 
fundamentalmente, a sua análise com vistas à construção de sentido.

Embasado nas reflexões dos autores anteriormente mencionados, este 
trabalho justifica-se pela necessidade de que sejam discutidas experiências 
de licenciandos, inseridos em um projeto de iniciação à docência, com 
o ensino de literatura. A compreensão das vivências de quatro bolsistas, 
à frente relatadas, tem como eixo norteador as propostas do PROCEEM 
(Programa Complementar para Estudantes do Ensino Médio), cursinho 
preparatório para o ENEM sobre o qual a pesquisa incide. Dentro dessas 
propostas, o que também se apresenta como uma justificativa, encontram-
se as seguintes especificidades dos sujeitos de pesquisa: são todos 
de escolas públicas (as aulas ofertadas são gratuitas); passam por um 
processo seletivo, devido à alta procura por vagas; possuem idades e 
interesses distintos.

Explicitados, então, a situação atual do ensino de literatura no contexto 
brasileiro, os aportes teóricos e a justificativa, depreendem-se os seguintes 
objetivos para este trabalho:

• apresentar experiências de aulas de literatura brasileira no 
PROCEEM - 2016;

• demonstrar a importância de um projeto de iniciação à docência 
para estudantes de cursos de licenciatura;

• abordar a obrigatoriedade de atividades específicas para alunos 
de licenciaturas.

Metodologia

Para a fundamentação de argumentos expostos no trabalho, 
utilizou-se a pesquisa bibliográfica e realizou-se a investigação de 
publicações científicas com abordagem dos temas “literatura brasileira”, 
“ensino” e “iniciação à docência”. A par tir disso, serão descritos os 
métodos que foram utilizados como base para esta pesquisa.
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Na contemporaneidade, o ensino da literatura, na maioria 
das escolas brasileiras de ensino básico, tem como objetivo, 
simplesmente, de situar o aluno no contexto histórico 
das escolas literárias, identificar os principais autores e 
obras de determinado período, além das características 
predominantes deste e realizar análises estruturais, muitas 
vezes, baseadas, apenas, em fragmentos das obras 
literárias. Não se diz, portanto, que a abordagem desses 
conteúdos é dispensável e que podem não se configurar 
como o principal objeto do ensino de literatura. Tzvetan 
Todorov, em A literatura em perigo, afirma:

É verdade que o sentido da obra não se 
resume ao juízo puramente subjetivo do aluno, 
mas diz respeito a um trabalho de conhecimento. 
Portanto, para trilhar esse caminho, pode ser 
útil ao aluno aprender os fatos da história 
literária ou alguns princípios resultantes da 
análise estrutural. Entretanto, em nenhum 
caso, o estudo desses meios de acesso pode 
substituir o sentido da obra, que é o seu fim. 
Para erguer um prédio é necessária a montagem 
de andaimes, mas não se deve substituir o 
primeiro pelos segundos: uma vez construído 
o prédio, os andaimes são destinados ao 
desaparecimento. (TODOROV, 2010, p. 31).

Esse trecho está presente no capítulo “A literatura 
reduzida ao absurdo”, em que o autor discorre sobre o 
objeto de ensino da literatura nas escolas. Nota-se que 
este não é descartado, contudo não pode sobrepor-se à 
essência da obra literária em si, ou seja, os estudantes 
precisam ler integralmente as obras para encontrar nelas 
sentidos que lhe permitam a melhor compreensão do 
homem, do mundo e de si mesmo (TODOROV, 2009).
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A partir das reflexões de Todorov acerca do ensino literário nas 
escolas, procuraram-se, então, métodos de ensino de textos literários que 
atendessem à necessidade do estudo dos sentidos destes como o principal 
objetivo de se estudar literatura. Rildo Cosson, em Letramento literário: 
teoria e prática, aborda o estudo da narrativa literária em um método que 
chama de sequência básica e que tem como objetivo um novo caminho 
para o ensino dos textos literários em sala de aula.

A sequência básica do letramento literário na escola, a qual propõe 
Cosson, é formada por quatro partes: motivação, introdução, leitura e 
interpretação, assim denominadas pelo autor. A motivação é a preparação 
do aluno, organizada pelo professor, para adentrar na leitura do texto 
literário. Segundo Cosson (2006), o sucesso inicial do encontro do leitor 
com a obra depende de uma boa motivação. Esta sempre será relacionada 
com o tema da obra, a fim de introduzi-la, o que leva o futuro leitor da obra 
à segunda parte: a introdução.

A introdução é a apresentação da obra e do seu autor. Aqui, o professor 
pode apresentar o título do livro, as informações presentes nas orelhas, na 
contracapa e no prefácio. De acordo com Cosson (2006, p. 61):

O professor pode aproveitar o tom positivo desses textos para 
explicitar aos alunos as qualidades que levaram a selecionar tal 
obra. Eles também podem ser usados para mostrar os caminhos 
de leitura previstos pelo autor/editor. Deve-se, todavia, ter o cuidado 
de não tomá-los como a direção de leitura da obra, mas sim como 
uma leitura entre outras.

Ainda segundo o autor, a motivação e a introdução devem ser breves, 
pois o objetivo delas é que o aluno receba a obra de uma maneira positiva.

A terceira parte da sequência é a leitura da obra em si. Essa 
leitura é feita de forma integral, pois, na sequência básica, não se 
trabalha com fragmentos de textos. Aqui, o professor determina 
o tempo para leitura de acordo com o perfil de sua turma. Dentro 
desse tempo, são realizados os chamados intervalos de leitura, 
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que consistem em atividades para constatar se os alunos 
realmente estão lendo a obra. A quantidade de intervalos 
irá depender do tamanho da obra. Por último, tem-se a 
interpretação, em que o aluno pode escrever as suas 
compreensões sobre a obra.

Além de Tzvetan Todorov e Rildo Cosson, as experiências 
relatadas foram baseadas em trabalhos de outros autores, 
como Cândido (2004), Zilberman (2008), Freire (1996; 
2005) e Wanderley Geraldi (1984), a fim de se refletir, 
respectivamente, a respeito do poder humanizador da 
literatura, do prazer provocado pelo texto literário, de uma 
pedagogia cujo enfoque recaia na emancipação/libertação 
do aluno e da concepção dialógica da língua(gem).

Resultados

O novo leitor de obras literárias surge mediante 
incentivos que devem ocorrer por meio de professores, 
amigos, familiares. Dito isso, importa observar a 
necessidade de uma abordagem da literatura de forma 
que seu poder humanizador defendido por Cândido (2004) 
seja percebido por aquele que se deseja introduzir no 
mundo das leituras de valores estético e humano.

A redução deste alcance humanizador da literatura por 
intermédio daqueles que devem explicitá-lo é uma constante 
nas academias de letras e, como resultado, nas salas de 
aulas das escolas secundárias. Em um efeito cascata, temos 
professores dos níveis básicos de ensino que reproduzem 
um protecionismo – como se fosse necessário – das obras 
canônicas, entregando ao aluno uma enorme quantidade de 
conhecimento da fortuna crítica, com um escasso acesso 
aos textos analisados pelos críticos.
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As tentativas de didatizar algo complexo como a literatura têm gerado 
estudantes que não gostam de ler, ou que pouco o fazem, porque, em algum 
momento de seu processo de formação, esta arte lhe foi apresentada, 
apenas, com seus traços históricos em uma sequência diacrônica que 
pouco sentindo faz e não tenta estabelecer ligação alguma com a realidade 
atual. Aliado a este contexto, encontra-se ainda o desprezo dado às aulas de 
literatura dentro do cronograma dos dias letivos escolares. Perrone-Moisés 
(2006, p. 27) observa que “a literatura é uma disciplina ameaçada”, uma 
vez que sua capacidade de formação crítica do indivíduo incomoda a todo 
e qualquer regime de poder. O aluno que tem acesso a obras de qualidade 
incontestável e universal tende a questionar os poderes instituídos. Isso 
não interessa aos poderosos.

Com essa perspectiva, este relato de experiências apresenta-se exitoso 
quanto ao cumprimento dos objetivos inicialmente estabelecidos, pois 
conseguiu, por meio das referidas metodologias, despertar nos inúmeros 
estudantes que são, historicamente, colocados à margem do acesso à 
literatura, o interesse por obras literárias.

O interesse mencionado surgiu, de forma primitiva, mediante aulas 
expositivo-dialogadas ministradas, por exemplo, em ambientes externos à 
sala de aula, que tivessem alguma relação com o tema abordado pelas obras 
literárias a serem estudadas. Ademais, o reconhecimento da realidade dos 
discentes, conforme indica Freire (1996), foi indispensável para os bons 
resultados das aulas de literatura. Entender, por exemplo, as dificuldades 
em acessar os livros fez com que os escreventes deste relato adotassem 
estratégias, a exemplo da utilização de textos disponíveis em plataformas 
digitais que mantinham o valor estético e humano próprio do texto literário.

Neste processo, a ativa participação dos alunos que podiam, em 
determinados momentos (sempre acompanhados pelo professor), sugerir, 
opinar e votar em quais textos seriam lidos, viu-se como indispensável a 
utilização da sequência básica de Cosson (2006), em que momentos como 
o da motivação e introdução eram feitos com recursos que dialogassem com 
a realidade do alunado (vídeos, notícias, músicas etc.).
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Não obstante, percebe-se mais um êxito atingido 
pelas experiências descritas: a conclusão que intitula 
este relato. Conforme o já excessivamente exposto até 
aqui, o ciclo do trato inadequado dado à literatura nas 
salas de aula do ensino básico inicia-se, principalmente, 
na academia de letras. É durante o processo de formação 
do licenciando que se faz indispensável a iniciação à 
docência, para que não ocorra a reprodução ipsis litteris 
daquilo apreendido na universidade. Ressalta-se que o 
aluno de ensino básico deve observar a literatura e ver nela 
oportunidades de leituras e não obrigações estudantis, 
uma vez que, não necessariamente, será a profissão 
da docência da língua(gem) materna a sua escolha. 
É, portanto, indispensável que o professor em formação 
tenha, ainda em sua fase estudantil, a oportunidade de 
ter contato com as salas de aulas em oportunidades 
que ultrapassem os limites das disciplinas de estágios 
supervisionados (disciplina que tem sua importância 
reconhecida, mas sua execução fortemente criticada 
pelos escreventes deste relato) e permitam a vivência real 
de diversas circunstâncias docentes.

Sob essa perspectiva, acrescenta-se a extrema 
relevância de programas como o cursinho já referido 
para a formação inicial de professores de língua materna. 
No PROCEEM, como já exposto anteriormente em 
breves linhas, os bolsistas ministrantes têm o ambiente 
propício para o exercício do planejamento, da execução 
e da reflexão da prática docente – etapas consideradas 
por nós fundamentais para o êxito da profissão docente. 
Dessa forma, a manutenção de programas como esse 
é vista por nós como a perpetuação de importantes 
espaços que asseguram, de modo satisfatório, o 
engajamento responsável na docência e a formação 
integral do licenciando.
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Com relação ao impacto do trabalho feito pelos bolsistas ministrantes com 
os textos literários nos estudantes atendidos pelo PROCEEM, destacam-se 
dois degraus: o interesse pelas obras literárias e a sua consequente leitura. 
As aulas de literatura são planejadas de modo a despertarem nos alunos 
a vontade de adentrarem nos universos dos textos literários selecionados 
para serem objetos centrais dos encontros. Para isso, os bolsistas 
valem-se desde a exibição de filmes e de músicas até a leitura propriamente 
dita de determinados trechos das obras. Essas estratégias mostram-
se eficazes na “sedução” do alunado, que, a partir do texto, conhece as 
características do movimento literário a que a obra é afiliada ou traços 
fundamentais da produção artística do seu autor.

Falando desse modo, corre-se o risco de a prática aqui relatada 
assemelhar-se a outra enorme quantidade de usos “pré-textuais” de textos 
literários, contudo, a diferença da atuação do programa está no segundo 
degrau da experiência: a leitura efetiva. Em se tratando, principalmente, de 
poemas, contos e crônicas, a leitura dos textos dá-se em sala, mediada 
pelos bolsistas ministrantes e, a partir dela, são feitas as discussões que 
os textos permitem e estimulam. É preferível que a leitura sempre seja feita 
em voz alta, estimulando, assim, o desenvolvimento e/ou o aprimoramento 
da oralidade dos estudantes com relação aos textos literários.

Com essas práticas, é evidente que se estimula a leitura e contribui-se 
para a formação de leitores – o que deve ser uma das grandes preocupações 
dos professores de língua materna durante a didatização da literatura. 
Assim, favorecendo a formação de leitores, amplia-se a visão de mundo dos 
alunos que compõem o público-alvo do PROCEEM e esse é um resultado 
imaterial, mas valioso que colabora não apenas para a conquista de uma 
vaga em uma instituição de ensino superior federal – o objetivo primeiro 
almejado pelos alunos –, mas também favorece o crescimento humano, 
a ampliação de horizontes, a viagem por outros mundos, benefícios tão 
próprios frutos do contato com o texto literário.

A partir dessas colocações, fica claro que, para os bolsistas ministrantes 
do PROCEEM, as relações em sala de aula com a língua portuguesa devem 
orbitar – se aqui nos cabe esse trocadilho – uma personagem principal: 
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o texto literário. Esse sustentáculo da aula de Literatura 
é o elo entre as relações professor-aluno; é em torno 
dele que as ações devem ser pensadas para o bom 
andamento da aula. Partindo desse entendimento, são 
também exitosas as aulas do programa, uma vez que, em 
todos os encontros em que se tematiza Literatura, esse 
entendimento é norteador das atividades.

Vale ressaltar que, com essa postura adotada pelos 
bolsistas ministrantes, os estudantes atendidos pelo 
programa também mudam a compreensão acerca do 
que é uma aula de Literatura e mostram-se ansiosos 
para desvendarem os textos levados a cada encontro. 
Além disso, os estudantes sempre perguntam quais 
serão os textos selecionados para a aula seguinte e, 
melhor, sugerem outros que podem ser abordados em 
sala para discussão. Essa é mais uma consequência 
positiva deste trabalho.

À guisa de conclusão

Os estudantes têm o direito ao acesso a obras literárias 
e, mesmo com as dificuldades do pouco tempo destinado 
às aulas de literatura, ou poucas unidades de livros 
disponíveis nas bibliotecas escolares, metodologias devem 
ser traçadas pelo docente que teve, em sua formação, esse 
acesso. Faz-se indispensável ter em mente o fato de que 
o novo leitor não é um leitor profissional e que o material 
crítico deve ser utilizado como apoio para as interpretações 
das obras e não como substitutivo. Nada pode substituir 
as obras literárias. Considera-se como reflexão constante 
para o professor formador de novos leitores o fato de que 
toda obra tem um contexto em que foi produzida e ele 
precisa ser considerado pelo novo leitor na expectativa de 
entender melhor o mundo ao seu redor.
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As limitações encontradas para o ensino da literatura não podem, sob 
hipótese alguma, reduzi-la àquilo que Todorov (2010) chamou de “absurdo”, 
pois o produto desse processo será um estudante não leitor; sobre isso, 
o autor fala-nos que “o caminho tomado atualmente pelo ensino literário 
[...] arrisca-se a nos conduzir a um impasse - sem falar que dificilmente 
poderá ter como consequência o amor pela literatura” (p. 33). Portanto, 
permanecer com o ensino da literatura como tem sido abordado leva-nos 
ao afastamento entre leitor e obra, gerando, como consequência, um ser 
humano limitado ao senso comum.

Nesse sentido, é salutar destacar que a oportunidade do exercício 
docente que os autores deste relato, bolsistas ministrantes de língua 
materna no PROCEEM, têm durante a atuação no referido programa é 
basilar para a carreira de professor para a qual se preparam. De modo mais 
detido, ao observar o espaço de atuação dos bolsistas – a sala de aula de 
um cursinho pré-ENEM –, com todas as suas características específicas, 
destacam-se, como fundamentais para a formação integral do licenciando 
em Letras, o dinamismo e as situações diversas com que irão se deparar 
durante o cotidiano docente.

Essas dinâmicas e situações várias contribuem, sobretudo, para o 
confronto do licenciando com situações adversas, tão próprias à docência. 
Sob essa perspectiva, a atuação no PROCEEM é uma atividade que supre 
muitas lacunas deixadas pelos cursos de licenciatura no que diz respeito à 
mediação entre saberes teóricos e situações concretas de ação. Ou, dito 
com outras palavras, é exitoso o trabalho destes bolsistas ministrantes do 
cursinho referido, uma vez que se colocam em prática os conhecimentos 
construídos ao longo da trajetória acadêmica. Para reforçar esse êxito, 
acrescenta-se que a prática é supervisionada e coordenada por uma 
equipe formada por outros bolsistas graduandos de cursos diversos e por 
uma docente da UFRN. Desse modo, o trabalho com língua materna e, 
sobretudo, com literatura em Língua portuguesa não se faz “às cegas” ou 
de modo desorientado ao sabor da aventura de iniciantes; ao contrário, a 
prática aqui relatada é fruto, principalmente, de extremo planejamento e de 
larga ancoragem teórica nas mais recentes pesquisas sobre educação.
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