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Introdução: Em 28 de novembro de 1968, a Lei Federal 5.540 promulgou sobre o 

ensinamento e funcionamento do ensino superior, e no seu artigo 41 estabelece a criação da 

monitoria acadêmica para alunos do curso de graduação, que deverão se submeter a provas 

específicas, demonstrando capacidade de desenvolvimento em atividades técnico-didáticas de 

determinada disciplina (1). A monitoria propicia ao discente-monitor um maior campo de 

aprendizado referente a determinada disciplina, que através do acompanhamento do docente, 

poderá observar seu método de ensino e didáticas abordadas para esclarecer as dúvidas dos 

alunos. A troca de experiência entre professor e monitor é muito importante para que este seja 

cada vez mais incentivado a buscar novos saberes científicos, a despertar sua aptidão pelo 

ensino e se capacitar para exercer sua profissão (2). Mediante a essa transição de saberes, a 

monitoria torna-se um elo de aprendizado tanto paro o monitor, quanto para os estudantes, 

uma vez que ela objetiva amenizar as carências dos alunos, ofertando subsídios didáticos para 

a melhoria no processo de aprendizagem, com a elaboração de um plano metodológico 

disciplinar que corrobore ao conhecimento do discente, haja vista que o monitor já vivenciou 

as dificuldades oriundas da disciplina, e estas se observadas nos atuais alunos, assegura ao 

professor abordar o conteúdo com uma metodologia mais acessível às necessidades vigentes 

(3). A disciplina de anatomia humana se caracteriza pelo entendimento morfofuncional dos 

sistemas orgânicos do homem, exigindo dos alunos o aprendizado teórico e prático, 

abrangendo a absorção de termos técnicos e específicos referentes ao corpo humano, que os 

direcionarão em sua atividade profissional, indispensável para a prestação da assistência à 

saúde (4). No que tange à Enfermagem, o aprendizado de anatomia humana é essencial para a 

formação profissional, pois é por meio dela que se consegue absorver a compreensão das 

estruturas morfológicas e sua relação espacial, assim como incremento para disciplinas como 

fisiologia, cirurgia e clínica e outros temas para a formação do aluno, servindo como alicerce 

de desenvolvimento profissional com o propósito de associar o ensino à prática clínica, 

contribuindo para a concepção de fisiopatologias, avaliação clínica dos pacientes e realização 

dos procedimentos de enfermagem (5). Com isso, vemos a monitoria como importante 

recurso didático no que se refere ao processo de ensino-aprendizagem e na capacitação 

profissional do discente-monitor. Objetivos: Descrever a vivência de acadêmicos de 

Enfermagem no papel de monitores da disciplina de Anatomia Humana em uma instituição de 

ensino privado no município de Belém/ Pa. Descrição da Experiência: Estudo descritivo do 

tipo relato de experiência realizado no período de setembro a novembro de 2018. Foram 

desenvolvidas atividades complementares para o aprendizado da disciplina de anatomia 

humana com o intuito de aprimorar o desempenho acadêmico dos assistidos, por intermédio 

de aulas expositivas no software PowerPoint, assim como conteúdos práticos em laboratório 

da disciplina em questão. Para realização das aulas era necessário adequar-se ao horário 

acadêmico dos alunos que, na maioria das vezes, terminavam suas atividades curriculares às 

10:00h. Perante as dificuldades observadas no decurso monitorial, efeituou-se atividades com 
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o propósito de amparar os alunos, onde as aulas monitoriais eram exercidas ora em sala, ora 

em laboratório, com a supervisão do professor orientador. Em laboratório, as aulas eram 

auxiliadas pelo uso de estruturas anatômicas realísticas para simplificar o entendimento 

morfofuncional do corpo humano. Resultados: Para melhor absorção da disciplina, o 

conteúdo era primeiramente abordado em metodologia teórica e posteriormente explanado na 

prátia laboratorial. Em sala, a explicação teórica dos conteúdos foi feita através do programa 

PowerPoint, sendo explanado por imagens e textos expositivos-informativos, onde também, 

efeituou-se a resolução de exercícios, com questões de múltipla escolha, discursivas e análises 

figurativas para instigar o pensamento crítico dos assistidos. No laboratório, as aulas eram 

ministradas com o auxílio de modelos anatômicos disponibilizados pela Instituição de Ensino 

Superior (EIS), onde se aproximou mais da realidade do corpo humano, com o uso de material 

referentes ao Sistema esquelético (com esqueleto humano em tamanho real, assim como os 

ossos desmembrados para melhor compreensão de suas estruturas específicas); Sistema 

muscular; Sistema nervoso; Sistema cardiovascular (coração em tamanho real, sendo possível 

identificar seus principais vasos e suas estruturas internas de maior relevância); Sistema 

respiratório; Sistema digestório (utilizou-se o material que englobava todo o trato 

gastrointestinal, permitindo sua visualização geral, assim como o estudo individual de regiões 

específicas de determinados órgãos); Sistema excretor (usou-se modelos anatômicos que 

demonstravam a localização de cada rim, assim com a diferença de altura de ambos; e outra 

que expunha as estruturas internas deste órgão, como as pirâmides renais, córtex renal e 

corpúsculo renal) e Sistema reprodutor masculino e feminino (mostrando suas principais 

especificidades e diferenças anatômicas). No decorrer das aulas em laboratório, foi efetuado 

simulações da prova prática, cuja finalidade principal é capacitar os estudantes para a segunda 

avaliação. A simulação foi aplicada da seguinte forma: algumas estruturas do corpo humano 

foram selecionadas, totalizando dez peças anatômicas, de tal forma que pudessem abranger 

todos os sistemas já estudados. Tais peças foram dispostas aleatoriamente sobre bancadas e 

enumeradas de 1 a 10, para que pudessem ser identificas de acordo com sua numeração. Os 

discentes, organizados em duplas, teriam um minuto para nomear cada estrutura e, após esse 

tempo, mudaria para a peça seguinte, de acordo com a ordem numérica. Em diversas 

profissões da área da saúde, assim como na enfermagem, o ensino da anatomia evoluiu a fim 

de melhor servir e apoiar o desenvolvimento profissional de seus alunos com objetivo de aliar 

o ensino à prática clínica. Assim, a anatomia como disciplina introdutória é um desafio para 

muitos estudantes, que necessita de grande empenho tanto do corpo docente, quanto dos 

acadêmicos. Conclusão: É notório a relevância da vivência da monitoria para os discentes-

monitores, que por meio dela puderam adquirir mais conhecimento referente à disciplina 

escolhida e, com isso, repassa-lo aos estudantes em prol de seu crescimento acadêmico. Logo, 

é indispensável o incentivo à prática monitorial dentro do campo universitário, como forma de 

estímulo a capacitação profissional, estando sempre presente nos cursos de graduação na área 

da saúde, em especial ao de Enfermagem que a presenta papel de suma importância no que se 

refere ao cuidado humano. 

Descritores: Enfermagem, Ensino, Educação em enfermagem. 
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