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Introdução

Várias concepções tentando explicar o processo de 
aprendizagem surgiram ao longo do tempo, 
considerando-o como um processo de reforço do 
comportamento; um condicionamento de reações; o 
ajustamento ou adaptação do indivíduo ao ambiente e 
tantas outras [1]. Mas atualmente, novos olhares têm 
sido dados sobre a aprendizagem e a definição mais 
completa seria a de que ela é um processo crescente e 
contínuo, envolvendo modificações de comportamento 
no aspecto físico, biológico e em relação ao ambiente 
onde o indivíduo está inserido, ou seja, a aquisição de 
uma nova postura frente a situações, postura essa que 
se relaciona e sofre influências de fatores internos
(orgânicos) e fatores externos (contexto social, 
histórico, social, político e econômico) em que o 
indivíduo está inserido [1,2].

Devido à complexibilidade do processo de 
aprendizagem se faz necessário o uso de diversas 
estratégias de ensino para que as diferentes formas de 
aprendizado sejam contempladas. Entre estas 
estratégias, destacamos as aulas práticas e as atividades
de monitoria. As aulas práticas experimentais, no 
âmbito da bioquímica, permitem ao aluno uma 
aplicação prática do conteúdo trabalhado em sala de 
aula, bem como permite uma vivência com
metodologias, técnicas, observações e posterior análise
de resultados. Já as atividades de monitoria, na qual o
professor desenvolve junto ao aluno-monitor,
estratégias para o melhor aproveitamento do processo 
ensino-aprendizagem, proporcionam aos estudantes
mais oportunidades de discutir o conteúdo teórico e 
prático trabalhado na disciplina, através da assistência
em horários extras por parte dos monitores.

A disciplina de bioquímica faz parte da matriz
curricular de diversos cursos de graduação das áreas de 
saúde e ciências biológicas da Universidade Federal 
Rural de Pernambuco. Esta disciplina está inserida no 
ciclo de conteúdos básicos, sem a qual é difícil 
compreender fenômenos e processos patológicos e 

fisiológicos de forma plena, necessitando do 
complemento de aulas práticas para que o seu conteúdo 
adquira um sentido mais plausível [3]. A monitoria 
nesta instituição de ensino está vinculada às atividades 
experimentais, sendo o preparo e a participação nas 
aulas práticas a principal atividade dos monitores desta 
área. Tendo em vista tais aspectos, o presente trabalho
tem como objetivo analisar, sob a visão dos discentes, a 
relevância das aulas práticas e da assistência dos 
monitores durante as aulas no processo de 
aprendizagem e investigar junto aos discentes que 
outras atividades a monitoria em bioquímica poderia 
estar realizando com a finalidade de os auxiliarem na 
aprendizagem da disciplina.

Material e métodos

A pesquisa foi desenvolvida no Departamento de 
Morfologia e Fisiologia Animal, da Universidade 
Federal Rural de Pernambuco, no bairro de Dois 
Irmãos, Recife - Pernambuco. Participaram do estudo 
60 alunos regularmente matriculados na disciplina de 
Bioquímica durante o 1º semestre de 2009. A seleção 
amostral ocorreu de forma aleatória e a coleta de dados 
foi realizada no mês de junho do referido semestre. Os 
instrumentos utilizados para a obtenção dos dados 
foram questionários com questões a cerca das aulas 
práticas experimentais e das atividades de monitoria, os 
quais foram aplicados aos discentes após a realização 
de todas das aulas práticas de Bioquímica no final do 
semestre. A análise dos dados ocorreu de forma 
qualitativa na forma de distribuição percentual absoluta 
do número de respostas obtidas nas questões [4]. 
Foram montados gráficos utilizando banco de dados em 
planilha do Excel. Foram selecionadas aleatoriamente 
três turmas de graduação, dos cursos de Bacharelado 
em Gastronomia, Bacharelado em Economia 
Doméstica e Licenciatura Plena em Ciências 
Biológicas. Da amostra analisada, 23,3% dos alunos 
eram do sexo masculino, e 76,6% do sexo feminino. A 
idade média foi de 20 anos, variando entre 17 e 31 
anos. 



Resultados

Dos estudantes que responderam aos questionários, 
95% estavam cursando a disciplina pela primeira vez e 
5% pela segunda vez. 96,6% afirmaram participar de 
todas as práticas e 1,6% disseram participar das aulas 
quando tem dúvidas sobre o assunto, outros 1,6%
afirmaram raramente participar. Na avaliação das 
contribuições das aulas práticas no processo de 
aprendizagem do conteúdo teórico (Gráfico 1), 80%
afirmaram que as aulas práticas são um elemento 
favorável, já 20% julgaram razoáveis as contribuições, 
nenhum aluno julgou as aulas como não favoráveis. Em 
relação à análise do trabalho de monitoria como uma 
ferramenta auxiliar na aprendizagem (Gráfico 2), 
61,6% dos estudantes afirmaram contribuir, 13,3% 
julgaram haver uma contribuição regular, 16,6% 
acharam não contribuir e 8,3% não responderam. Os 
alunos, ao serem questionados se gostariam que os 
monitores além da participação nas aulas práticas 
realizassem outras atividades para auxiliá-los na 
compreensão do assunto 95% disseram que gostariam e 
5% não responderam essa questão. E em relação aos 
tipos de atividade, 35% indicaram a resolução de 
exercícios, 44% julgaram necessária a disponibilização 
de horários disponíveis para atividades de reforço e 
16% sugeriram a apresentação de seminários sobre a 
aplicação da bioquímica para seus cursos 4% não 
marcaram nenhuma opção.

Discussão

As aulas práticas são para grande parte dos alunos 
um fator importante para sua aprendizagem, muitos 
afirmaram que as aulas práticas tornam mais 
esclarecedoras os assuntos vistos teoricamente, como 
afirma Krasilchik [5], ao defender que as aulas práticas 
experimentais despertam o interesse dos alunos 
propiciando aos mesmos a oportunidade de formular 
hipóteses, controlar e manipular materiais e 
equipamentos, interpretando os dados obtidos, 
vivenciando a metodologia científica, enfrentando 
inclusive resultados imprevistos que levam ao 
questionamento desafiando o raciocínio, fazendo com 
que o aluno se sinta desafiado a buscar respostas, o que 
é de extrema importância para a construção do 
conhecimento. As monitorias são significativas para os 
alunos, no entanto, estão sempre vinculadas as 

assistências e esclarecimentos durante as aulas práticas. 
Segundo Schneider [6] as atividades de monitoria se 
referem a ações extra classe que buscam resgatar 
dificuldades que ocorrem no processo de ensino-
aprendizagem na sala de aula e propor medidas para 
solucioná-las, não devendo ficar restritas a um único 
foco. A partir dos resultados obtidos, pode se observar 
que as monitorias durante as aulas práticas tem sido 
importante ferramenta auxiliar na aprendizagem, 
devido ao suporte que os monitores dão aos alunos, 
esclarecendo dúvidas que surgem ao longo dos 
experimentos. Destacamos também a necessidade de 
rever as atividades dos monitores, a fim de que os 
mesmos ampliem o seu foco de trabalho, pois através 
da análise dos questionários pode se perceber que os 
discentes gostariam que outras atividades da monitoria 
fossem realizadas. Dentre estas atividades, destacamos 
a resolução de exercícios e problemas, a preparação e 
apresentação de seminários e a disponibilização de um 
horário extra além da carga horária semanal, para 
atendimento aos alunos, numa tentativa de melhorar o 
aproveitamento da disciplina.
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Gráfico 1. Contribuições das aulas práticas de Bioquímica no processo de ensino-aprendizagem.

62%17%

13%

8%

Houve contribuição

Não houve contribuição

Razoável contribuição

Não respondeu

Gráfico 2. Contribuições da Monitoria de Bioquímica no processo de ensino-aprendizagem.


