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Resumo:Este trabalho investiga os interesses e as motivações que levam discentes do curso 

de Pedagogia da Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) a participarem da prática-

pedagógica do Programa de Monitoria e como o uso de metodologias ativas durante a 

execução do Programa contribuem para essa experiência. A partir de uma abordagem 

qualitativa, lançamos mão da pesquisa documental e utilizamos como instrumento para coleta 

de dados a entrevista semiestruturada, sendo realizada com dez alunos-monitores no semestre 

2012.1 do referido curso. Nesta caminhada de pesquisa e de reflexões identificamos que sete 

monitores vivenciaram pela primeira vez esta experiência e que um deles permaneceu no 

Programa por cinco semestres. Os motivos mais destacados para busca do Programa de 

Monitoria foram: Adquirir experiência de iniciação à docência, através das metodologias 

ativas e aprofundar os conhecimentos na disciplina. O critério de escolha da disciplina para 

Monitoria foi a afinidade com a disciplina e com os temas propostos. O ingresso na Monitoria 

para esses discentes promoveu mudanças no comportamento acadêmico, bem como uma 

maior participação em atividades de pesquisa e extensão, tais como: semanas universitárias do 

curso, eventos de iniciação científica, centro acadêmico, participação e engajamento em 

grupos de estudos e pesquisas, fomentando deste modo, os resultados positivos a partir das 

metodologias ativas. Por fim, os discentes do curso expressaram o interesse em permanecer 

experienciando esta atuação na Monitoria e somente perdem o interesse quando já estão 

finalizando o curso. 
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Introdução 

 

O Programa de Monitoria da Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) tem como 

objetivo oferecer aos discentes o aperfeiçoamento da formação profissional e a melhoria da 

qualidade do ensino por meio da inserção de discentes em processo pedagógico, 

proporcionando embasamento teórico e desenvolvimento de habilidades vinculadas à 

docência. Este trabalho traz como objetivo um olhar mais aprofundado sobre os interesses e as 

motivações que conduziram discentes do curso de Pedagogia a experienciraem esta prática-

pedagógica a partir do Programa de Monitoria da referida universidade e de que maneira o 

                                                
1 Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Educação na Universidade Estadual do Ceará. 

thaissousaf@hotmail.com 
2 Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Educação na Universidade Estadual do Ceará. 

michellinequeiroz81@gmail.com 

 



uso de metodologias ativas durante esta caminhada promoveu mudanças no olhar desses 

discentes sobre a docência. 

A Monitoria é uma modalidade de ensino e aprendizagem que contribui para a 

formação integrada do graduando nas atividades de ensino, pesquisa e extensão dos cursos de 

graduação. É compreendida como ferramenta para a melhoria de ensino na graduação, através 

do estabelecimento de novas práticas e experiências pedagógicas que visem fortalecer a 

articulação entre teoria e prática e a integração curricular em seus diferentes aspectos, e tem a 

finalidade de promover a cooperação mútua entre discente e docente e a vivência com o 

professor a partir de suas atividades técnico-didáticas. 

As experiências adquiridas pelos discentes que vivenciam a Universidade e tudo o que 

ela oferece, foi o fio condutor para construir alguns questionamentos: Quais os interesses e 

motivações dos alunos para a escolha do  Programa de Monitoria? Como essa metodologia 

ativa da Monitoria auxilia no desenvolvimento do futuro docente? A Monitoria é um dos 

percursos formativos para o ingresso do professor no ensino superior? Desse modo, a questão 

central da pesquisa é expressa da seguinte maneira: Quais as motivações e perfil dos discentes 

que optam em vivenciar essa metodologia ativa no Programa de Monitoria da Universidade 

Estadual Vale do Acaraú (UVA) ? 

As metodologias ativas trazem como proposta romper com o modelo tradicional de 

ensino e fundamentam-se em uma pedagogia problematizadora, onde o aluno é estimulado a 

assumir uma postura ativa em seu processo de aprender, buscando a autonomia do educando, 

promovendo com isso uma aprendizagem significativa. Além disso, proporciona vivências 

que qualificam o aluno monitor para conhecer brevemente a carreira da docência 

universitária. Para o docente, representa a capacidade de desmembrar as atividades; qualificar 

o monitor à carreira acadêmica; facilitar a condução do diálogo em sala de aula, através do 

reforço dos conteúdos abordados em sala de aula.  

 

Monitoria como metodologia ativa 

 

Candau (1986) refere-se à monitoria, como procedimento pedagógico, pois atende às 

dimensões “política, técnica, e humana da prática pedagógica” (p.12-22).  

O monitor é o estudante que, interessado em desenvolver-se, aproxima-se de uma disciplina e 

junto com o professor realiza pequenas tarefas ou trabalhos que contribuem para o ensino, a 

pesquisa e a extensão. Nesse contexto, as atividades de monitoria dizem respeito às ações 

extraclasse a fim de auxiliar nas dificuldades ocorridas em sala de aula, mediatizadas pelo 

monitor com orientações do docente da disciplina escolhida. Schneider (2006) ao referir-se 



sobre o trabalho de monitoria como um auxiliar, relata que esta atuação pode ser 

compreendida como uma atividade de apoio discente ao processo de ensino aprendizagem.  

Através da Monitoria, como metodologia ativa, o ensino e a aprendizagem ganham 

caráter dialético, ou seja, há um constante movimento e construção por aqueles que o fazem, 

onde ensinar está diretamente relacionado com o aprender. Sobre isso Freire (2008)  afirma 

que  “o educador já não é o que apenas educa, mas o que, enquanto educa, é educado, em 

diálogo com o educando que, ao ser educado, também educa”. Ambos, assim, se tornam 

sujeitos do processo.  

Mitri et al. (2008) explicam que as metodologias ativas utilizam a problematização 

como estratégia de ensino/aprendizagem, com o objetivo de alcançar e motivar o discente, 

pois diante do problema, ele se detém, examina, reflete, relaciona a sua história e passa a 

ressignificar suas descobertas. Segundo os autores, a problematização pode levar o aluno ao 

contato com as informações e à produção do conhecimento, principalmente, com a finalidade 

de solucionar os impasses e promover o seu próprio desenvolvimento. Aprender por meio da 

problematização e/ou da resolução de problemas de sua área, portanto, é uma das 

possibilidades de envolvimento ativo dos alunos em seu próprio processo de formação. 

 

Monitoria: iniciação à docência no ensino superior 

 

O sistema educacional por um todo vem sendo reorientado pelas influências das 

ideologias neoliberais, concretizando o ideário de globalização na ordem capitalista. Essas 

mudanças educacionais que vem ocorrendo desde o século XX até agora século XXI 

impactaram diretamente as universidades, o que nos leva ao questionamento sobre sua 

finalidade, deste modo não podemos mais pensar em uma universidade homogênea, pois 

houve uma massificação e uma progressiva heterogeneidade dos alunos, há novas orientações 

para a formação, além de uma nova cultura de qualidade onde as tecnologias da informação e 

da comunicação assumem um papel central. Tudo isso exige uma mudança no papel das 

universidades, em que essa, passe a ser uma instituição aprendente e que assim possa 

qualificar além de seus discentes, concomitantemente seus docentes.  

Nesse sentido, pensar a iniciação a  docência no Ensino Superior remete à reflexão 

sobre o processo de formação para a docência universitária. 

A monitoria é um espaço de relevânia de iniciação a docência no nível superior 

justamente porque auxilia tanto para formação científica, quanto proporciona atividades 

próprias da docência. “A preocupação com a qualidade dos resultados da educação superior, 



principalmente os de graduação, revela a importância da formação científica, pedagógica e 

política de seus docentes.” (VEIGA, 2006, p. 94). 

A monitoria é um espaço no qual o aluno desenvolve atividades de ensino e se for 

conduzido de maneira adequada pode desenvolver competências próprias para se tornar um 

professor de nível superior. Sobre o ser professor:  

 

[...] a atividade profissional de todo professor possui uma natureza pedagógica, isto 

é, vincula-se a objetivos educativos de formação humana e a processos 
metodológicos e organizacionais de transmissão e apropriação de saberes e modos 

de ação. O trabalho docente está impregnado de intencionalidade, pois visa a 

formação humana por meio de conteúdos e habilidades, de pensamento e ação, o que 

implica escolhas, valores, compromissos éticos. Isso significa introduzir objetivos de 

natureza conceitual, procedimental e valorativa, em relação aos conteúdos da 

matéria que ensina; transformar o saber cientifico ou tecnológico em conteúdos 

formativos; selecionar e organizar conteúdos de acordo com critérios lógicos e 

psicológicos, em função das características dos alunos e das finalidades do ensino; 

utilizar métodos e procedimentos de ensino específicos, inserindo-os em uma 

estrutura organizacional em que participe de decisões e ações coletivas. Por isso, 

para ensinar, o professor necessita de conhecimentos e práticas que ultrapassem o 

campo de sua especialidade. (PIMENTA; SEVERINO, 2011, p.18) 
 

O Programa de Monitoria da Universidade  estadual vale do Acaraú- UVA é um 

programa de ensino e pesquisa, no qual os alunos que já cursaram a disciplina escolhida para 

atuar como monitor e foram aprovados com média igual ou superior a sete, estão aptos a 

participar de processo de seleção definido por cada departamento de ensino, e, sendo 

aprovados, poderão exercer a função de monitores. Ao monitor cabe diversas atividades que 

variam de acordo com o projeto de ensino e o plano de ação a que estes estão submetidos. De 

modo geral, essas atribuições exigem cooperação com o professor da disciplina no processo 

de ensino e aprendizagem e no desenvolvimento de sua própria formação. (MEDEIROS, 

2015). 

 

Procedimentos metodológicos 

 

A pesquisa é, de acordo com Rúdio (1995), um conjunto de atividades orientadas que 

visam um conhecimento, no intuito de merecer o qualitativo de científica, devendo ocorrer de 

modo sistemático, utilizando métodos e técnicas específicas. Para Gil (1999), Ela representa 

um processo formal e sistemático do desenvolvimento científico. Portanto, entendemos que a 

pesquisa cientifica é o esforço realizado para adquirir um determinado conhecimento, 

resultante de uma investigação, que favorece a solução de problemas e dúvidas, mediante a 

utilização de procedimentos científicos. Esses procedimentos são chamados de métodos, 



objeto de estudo da metodologia. Método é, em última análise, o caminho percorrido em uma 

investigação para se chegar ao conhecimento (GIL, 1999). 

A investigação foi de cunho qualitativo através da pesquisa documental e de campo. 

Utilizamos com fontes documentais a Edital 16/2013 e o Edital 03/2012 que estão 

relacionados ao Programa de Monitoria. A pesquisa foi desenvolvida com dez 

alunos/monitores participantes do Programa de Monitoria da Universidade Estadual Vale do 

Acaraú (UVA) que estavam no semestre 2012.1. Como instrumento para coleta de dados 

lançamos mão da entrevista semiestruturada. De acordo com Brandão (2009), a entrevista 

semiestruturada é um dos principais recursos que o investigador pode utilizar como técnica de 

coleta de informação.  

Segundo Denzin e Lincoln (2006) a pesquisa qualitativa é uma atividade situada que 

localiza o observador no mundo. Consiste em um conjunto de práticas materiais e 

interpretativas que dão visibilidade ao mundo. Essas práticas transformam o mundo em uma 

série de representações, incluindo as notas de campo, as entrevistas, as conversas, as 

fotografias, as gravações e os lembretes.  

Como instrumento de coletas de dados foram utilizadas entrevistas semi-estruturadas. 

Os informantes foram os alunos monitores do semestre 2012.1.  

A entrevista semi-estruturada proporciona ao pesquisador a possibilidade de formular 

outras questões no decorrer da entrevista. De acordo com Brandão (2009), a entrevista 

semiestruturada é um dos principais recursos que o investigador pode utilizar como técnica de 

coleta de informação. Podemos entender por entrevista semiestruturada, em geral, aquela que 

parte de certos questionamentos básicos, apoiados em teorias e hipóteses, que interessam à 

pesquisa, e que, em seguida, oferece amplo campo de interrogativas, fruto de novas hipóteses 

que vão surgindo à medida que se recebem as respostas do informante. Desta maneira, o 

informante, segue espontaneamente a linha de seu pensamento e de suas experiências dentro 

do foco principal colocado pelo investigador, começa a participar da elaboração do conteúdo 

da pesquisa. Essa entrevista foi realizada com  

Como afirmam Boni e Quaresma (2005, p.75): 

 

As entrevistas semi-estruturadas combinam perguntas abertas e fechadas, onde o 

informante tem a possibilidade de discorrer sobre o tema proposto. O pesquisador 

deve seguir um conjunto de questões previamente definidas, mas ele o faz em um 

contexto muito semelhante ao de uma conversa informa.  

 

Sobre a atuação do pesquisador em campo Bastos (2005) aponta que esta não se limita 

ao uso de instrumentos de coletas de dados para o atingimento dos objetivos de trabalho. A 



pesquisa de campo possibilita a reformulação de caminhos traçados, através das descobertas 

de novas pistas. 

  

Resultados e discussões 

 

A partir desta pesquisa foi possível identificar que a busca pelo Programa de 

Monitoria é motivada pelo desejo dos discentes em seguirem carreira acadêmica, sendo esta 

atuação um dos caminhos para a realização. O critério principal da escolha da disciplina para 

a realização da Monitoria é a afinidade dos alunos com as temáticas abordadas.  

Percebemos que os monitores compreendem objetivamente o papel da Monitoria no 

processo de formação docente no Ensino Superior. Também encontramos por parte dos 

discentes, mudanças na postura acadêmica após aderir a função de monitor. Eles se engajam 

mais em ações coletivas e acadêmicas, incluindo a participação em eventos e atividades 

desenvolvidas no curso como: Semanas da Pedagogia, centro acadêmico, eventos de iniciação 

científica. O Programa de Monitoria torna-se para esses discentes um caminho importante 

para ingressarem no Ensino Superior, mas requer, por parte da Universidade, maiores 

incentivos, ou seja, monitorias que tivessem bolsas remuneradas ou uma melhor estrutura 

física para que os discentes possam permanecer mais tempo na Universidade.  

A monitoria também pode ser um espaço em que o aluno monitor desenvolve 

atividades de ensino e pesquisa. Assim, ele pode experienciar um pouco dos desafios e do dia-

a-dia de um professor de nível superior, desenvolvendo tanto competências pedagógicas 

quanto científicas próprias de sua área de atuação através de grupos tutoriais. 

Compreendemos, portanto, que o uso das metodologias ativas de ensino-aprendizagem 

através de Programas como o aqui citado, pode ocorrer em cenários de educação, com 

múltiplas formas de intervenção, ao oferecer caminhos de reflexões e de mudanças nas 

posturas dos educadores. É neste sentido que afirmamos a importância dessas metodologias e 

Programas (monitoria) como potenciais ferramentas para os profissionais da educação em 

diferentes áreas do conhecimento que buscam romper com modelos de ensino tradicional, 

alcançando nesse processo um olhar mais dialógico e crítico. 

 

Considerações finais 

 

A prática da Monitoria no contexto educativo data de longo tempo e se define como o 

processo pelo qual os discentes auxiliam professores na relação ensino-aprendizagem. Nos 

últimos anos, com o desenvolvimento do pensamento pedagógico de orientação crítica, foi 



verificado que o uso das metodologias ativas de ensino-aprendizagem podem ocorrer em 

diferentes cenários de educação, com múltiplas formas de aplicação, trazendo inúmeros 

benefícios, dentre eles, uma ação problematizadora e significativa sobre a prática docente, 

promovendo nesse processo reflexões e aprendizados que poderão significar uma futura 

caminhada pela docência do Ensino Superior. 

Desse modo, descobriu-se que tanto programa de monitoria interfere na formação do 

aluno monitor quanto este interfere na qualidade do ensino, pois a monitoria é também um 

espaço de iniciação à docência de ensino superior. Aliada ainda as metodologias ativas, as 

monitorias são potenciais ferramentas para os profissionais da educação em diferentes áreas 

do conhecimento. Elas buscam romper com modelos de ensino tradicional que ainda trazem 

para o cenário educacional uma postura educativa onde não há movimentos significativos de 

aprendizagem dentro das relações tecidas entre educador e educando. 
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Apêndice 

 

Roteiro de perguntas – entrevista semiestruturada 

1. Há quanto tempo é monitor? 

2. Como soube do programa de monitoria? 

3. O que o motivou a participar do programa de monitoria? 

4. Qual seu critério de escolha da disciplina para a monitoria? 

5. Como foi seu rendimento na disciplina escolhida? 

6. Qual a relação da monitoria com a iniciação a docência? 

7. Você identifica na sua vida acadêmica alguma mudança após seu ingresso na 

monitoria? Qual? 

8. Quanto tempo pretende exercer a monitoria nessa disciplina? 

9. Que incentivos à universidade pode oferecer aos estudantes para que participem mais 

do programa de monitoria? 

10. Já apresentou trabalho na Iniciação a docência? Qual? 

11. Você identifica alguma mudança na sua vida acadêmica depois que você entrou para a 

monitoria? 
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