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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.
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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 importância 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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Materiais e Métodos
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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