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Introdução: De acordo com Schneider (2006) a monitoria de ensino diz respeito a uma ação 

extraclasse que busca resgatar as dificuldades ocorridas em sala de aula e propor medidas 

capazes de amenizá-las. Ela contribui com o desenvolvimento da competência pedagógica, e 

auxilia os acadêmicos na apreensão e produção do conhecimento. A atividade de monitoria 

está embasada e regulamentada na Lei nº 5.540, de 28 de novembro de 1968 [1]. Respaldada 

em lei, essa estratégia, prevista nos regimentos das instituições e nos projetos pedagógicos 

institucionais, pode potencializar a melhoria do ensino de graduação, mediante a atuação de 

monitores em práticas e experiências pedagógicas, em disciplinas que permitam articulação 

entre teoria e prática e integração curricular. Visa também oportunizar ao graduando atitudes 

autônomas perante o conhecimento, assumindo, com maior responsabilidade, o compromisso 

de investir em sua formação. A monitoria tende a ser representada como uma tarefa que 

solicita competências do monitor para atuar como mediador da aprendizagem dos colegas, 

contando, para sua consecução, com a dedicação, o interesse e a disponibilidade dos 

envolvidos [2]. Matoso (2014) cita a importância da monitoria nas disciplinas do ensino 

superior excedendo o caráter de obtenção de um título, seja no aspecto pessoal de ganho 

intelectual do monitor, seja na contribuição dada aos alunos monitorados e, principalmente, na 

relação interpessoal de troca de conhecimentos entre os professores da disciplina e o aluno 

monitor. A monitoria é uma excelente oportunidade para alunos exercerem suas habilidades 

didáticas, como também aprofundar seus conhecimentos sobre determinados assuntos, e sua 

identificação com a docência no decorrer da acadêmica [3]. Objetivos: Relatar a experiência 

vivenciada sobre o ensino da monitora de uma acadêmica de enfermagem do terceiro período, 

onde é ministrada a disciplina de Anatomia Humana, a monitoria é exercida em uma turma de 

primeiro período do curso de enfermagem, em um Centro Universitário na cidade de Belém - 

PA. Descrição da Experiência: A monitoria se torna indispensável no âmbito acadêmico, 

pois é onde o aluno-monitor pode desenvolver sua autonomia e habilidades para o 

desenvolvimento de conhecimento acerca da disciplina ministrada, como também contribuir 

para o aprendizado de outros discentes. No início das atividades, pôde-se observar como a 

turma se comportava durante as aulas, e como ocorria o feedback para o docente responsável 

pela disciplina, durante as aulas foi possível identificar as dificuldades de aprendizado e como 

as atividades de monitoria serão elaboradas a partir daquele ponto. O monitor tem como 

responsabilidade a elaboração de um plano de atividade e também é dever do aluno -monitor 

pensar criticamente na melhor maneira de produzir os exercícios e plantões para tirar dúvidas 

dos alunos monitorados, sendo com revisões extras em laboratório de peças anatômicas ou 

revisando o conteúdo na biblioteca da instituição, e com isso poder preparar o relatório 

mensal proposto pelo programa de monitoria de ensino. As atividades de monitorias 

realizadas objetivavam complementar os conhecimentos teóricos e práticos dos discentes da 

disciplina, esclarecer e tirar as dúvidas acerca dos assuntos ministrados pelo docente, além de 

assistir os discentes nas atividades avaliativas. Assim, a prática da monitoria contribui no 

processo de ensino-aprendizagem, proporcionando a qualificação do discente-monitor, o qual 

torna-se um agente facilitador, capaz de intensificar a relação entre os discentes matriculados 
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na disciplina e o docente-instituição [4]. Resultados: As atividades de monitoria evidenciam 

as dificuldades dos alunos monitorados com os conteúdos ministrados em sala, como exemplo 

quando questionados sobre algum assunto específico, identifica-se também lacunas que não 

são preenchidas somente com as aulas teóricas ou expositivas dentro do laboratório, muita das 

vezes necessita-se de exercícios complementares para melhor compreensão. Dentre as 

contribuições das atividades de monitoria, nota-se a facilitação do aprendizado acerca da 

disciplina de Anatomia Humana pelos discente-monitorados, essa experiência proporcionou à 

acadêmica a experiência da docência. Esta disciplina busca a compreensão da organização 

morfofuncional dos principais sistemas orgânicos do homem e requer do aluno a 

aprendizagem de termos técnicos e específicos até então desconhecidos por eles e que o 

guiarão na sua prática profissional [5]. Vale ressaltar que a atividade de monitoria representou 

um grande desafio, por ser algo totalmente novo dentro da graduação e carregada de 

responsabilidades, também se mostrou como uma experiência única, que exige uma postura 

mais séria e comprometida diante dos desafios que são propostos dentro e fora de sala, 

dificuldade essa como a falta de interesse de alguns discente monitorados em procurar a 

monitora para tirar as dúvidas, ou o não comparecimento aos plantões de dúvidas proposto. 

Conclusão: Com a realização deste trabalho conclui-se que a monitoria é de extrema 

importância para a formação do acadêmico e contribui para o desenvolvimento dos alunos 

monitorados. Por conta disso, é importante ressaltar que possa haver mais incentivo aos 

programas de monitoria nas universidades, pois traz benefício e conhecimento tanto para o 

acadêmico-monitor quanto para o acadêmico monitorado. Vale ressaltar que a monitoria não é 

somente uma atividade em sala relacionada a ensino-aprendizagem, é também nesse momento 

que alunos-monitores se identificam com a docência, saindo da graduação com um 

pensamento crítico sobre sua formação. 
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