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Introdução: A monitoria é o elemento intermediário da comunicação indireta entre alunos e 

professores que facilita o aprendizado por tornar mais confortável e acessível a discussão dos 

assuntos. O monitor dispõe de mais tempo para se dedicar aos alunos em comparação com os 

professores, tanto em cenários de aulas práticas quanto nos de teóricas. O papel da monitoria é 

facilitar para seus colegas discentes o esclarecimento de quaisquer dúvidas a todo momento e 

com retorno quase que imediato por estarem, monitor e aluno, compartilhando o mesmo 

ambiente de estudo diariamente [1]. O aluno sente-se confortável de sanar qualquer dúvida 

com o monitor, abarcando questionamentos que seriam considerados pouco importantes pelos 

próprios alunos – mas que podem fazer diferença significativa para a construção do 

aprendizado individual – e, portanto, não transmitidos ao professor por timidez ou mesmo 

indisponilidade de tempo do docente em períodos que não se enquandram no da aula em si. A 

experiência prévia do monitor na disciplina provoca confiança nos discentes para trocar 

informações e vivências em busca do melhor método para aprender os assuntos em questão, 

principalmente nas aulas que utilizam metodologias ativas, nas quais a participação opinativa 

e o diálogo entre estudantes e professor é fundamental [2]. Nos cenários pedagógicos de aulas 

práticas, o auxílio da monitoria reduz a ansiedade dos alunos que, muitas vezes, estão tendo 

seu primeiro contato do curso com os pacientes e os procedimentos básicos, como aferição de 

pressão arterial sistêmica periférica [3]. Para os monitores, essa vivência representa a 

oportunidade de aprofundar conhecimentos em área de interesse, além de ser uma iniciação 

efetiva à docência [4]. Objetivos: Avaliar a aceitação do programa de monitoria pelos 

discentes em aulas teóricas e práticas de uma disciplina do curso de medicina. Descrição da 

Experiência: A turma de 80 alunos foi dividida em dois grupos com 40 alunos, um professor 

e um monitor cada. Foram ministradas quatro aulas teóricas e seis práticas em uma Estratégia 

de Saúde da Família (ESF) pertencente ao distrito D’água em Belém do Pará por quatro meses 

consecutivos. Cada grupo foi subdividido em dois subgrupos de 20 alunos para as aulas 

teóricas, nas quais se utilizou a metodologia da aprendizagem baseada em equipe ou Team-

based learning (TBL) que se fundamenta no construtivismo, cujos pressupostos seria 

valorizar os conhecimentos prévios dos alunos a fim de estabelecer um ambiente de ensino 

que proporcione aprendizagem significativa e adequeada retenção do conhecimento por parte 

dos alunos. No primeiro dia de aula o TBL e o roteiro de trabalho das equipes foi explicado 

aos discentes como segue: (1) Preparação prévia pelo estudo individual do texto referência 

disponibilizado aos discentes sete dias antes da aula; (2) Exercício avaliativo individual com 

teste de múltipla escolha, como garantia de preparo baseado no texto de referência – tempo de 

30 minutos. (3) Exercício em grupo com as mesmas perguntas do individual, nessa etapa os 

alunos dialogam em pequenos grupos e definem uma alternativa correta consensual do grupo 

durante tempo máximo de 60 minutos. (4) Discussão e debate ampliado sobre os temas e o 

debate com feedback e síntese pelo professor – tempo de 120 min. (5) Etapa de apelação, os 

grupos apresentam apelo às respostas discordantes acompanhado de argumentação com 

consulta a fontes bibliográficas e sugestão de melhoria. (6) Aplicação de conceitos realizada 
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nos seminários de linhas de cuidado de Diabetes, Hipertensão, Tuberculose, Hanseníase e 

Imunização apresentados pelos discentes ao fim do período letivo da disciplina. Nesse mesmo 

momento, os discentes tiveram a primeira aula teste com a metodologia ativa proposta. As 

monitoras participaram de todas as fases do roteiro e conduziam avaliação das aulas, na qual 

os discentes respondiam individualmente sobre pontos negativos, positivos e sugestões para 

as atividades realizadas no dia. Os resultados foram apresentados aos docentes e discentes na 

forma de palavras mais frequentes utilizando o site WORDLE (http://www.wordle.net/create). 

O Wordle transforma texto em nuvens de palavras, que são apresentadas em imagem, dessa 

maneira, as palavras de maior tamanho foram as mais citadas. Durante as aulas práticas, as 

monitoras forneciam suporte aos alunos durante a aferição de pressão arterial periférica, 

verificação do peso, altura e auxiliando os discentes na vacinação de adultos, junto com a 

equipe da unidade de saúde e sob supervisão direta do docente. Nas aulas teóricas, as 

monitoras permaneciam disponíveis no ambiente e quando solicitadas por algum grupo 

ajudavam a tirar dúvidas e guiar a discussão, partindo do que já fora definido pelos próprios 

alunos com seus conhecimentos prévios evocados. Os monitores também esclareciam alguns 

conceitos importantes para a disciplina que não foram sedimentados nos estudos prévios. 

Resultados: Em duas das três avaliações feitas pelos discentes, a palavra “monitoria” constou 

como termo mais citado em pontos positivos pelos alunos, portanto, mais evidente na nuvem 

de palavras, seguida de elogios aos docentes e ao método de aula, especificamente o termo 

“PBL” foi o mais citado nesse quesito. O tamanho dos textos de apoio enviados previamente 

para nortear a busca ativa sobre os assuntos foi o termo mais citado como aspecto negativo e, 

consequentemente, a principal sugestão dos alunos para mudanças foi a troca dos textos ou 

mesmo envio de um material que guiasse os pontos mais pertinentes a serem lidos desses 

textos pelos alunos . Conclusão: Receber ajuda de um monitor em todas as aulas práticas 

aumenta a autoconfiança do aluno na realização de procedimentos clínicos simples, mas que 

exijem dominio de protocolos especificos como a aferição de pressão arterial sistêmica. Em 

relação às aulas teóricas, quando acompanhadas de um monitor propiciam maior facilidade de 

adaptação à metodologia de aula ativa, bem como facilitam o aprendizado, fazendo-os aceitar 

perfeitamente a presença da monitoria durante as aulas da disciplina. 

 

Descritores: Monitoria, TBL, Educação médica. 
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