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Introdução  

Os profissionais da área educacional envolvidos no 
processo de ensino-aprendizagem vêm constantemente 
se deparando com uma gama de desafios em sala de 
aula, dentre eles se encontra um dos mais complexos: a 
adequada gestão da diversidade de conhecimentos [1]. 

Desde a constituição da República ao texto da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, afirma-se a 
importância de garantir aos cidadãos uma igualdade de 
oportunidades em educação [1].

Segundo Delors (2003) citado por Schneider [1], o 
respeito pela diversidade e pela especificidade dos 
indivíduos constitui o princípio fundamental que deve 
levar à extinção de qualquer forma de ensino 
estandardizado que contribua com a exclusão social.  
De acordo com Moraes (1997) apud Schneider [1], na 
perspectiva de atender às novas exigências da 
sociedade que reclama por novas técnicas de ensino, 
têm surgido novos paradigmas para a prática 
pedagógica os quais tentam fugir de uma visão 
conservadora e tradicional ao mudar o foco da 
reprodução do conhecimento para a construção do 
conhecimento. Nesse contexto Schneider [1] cita a 
atividade de monitoria como proposta de trabalho para 
a diversidade de conhecimento em sala de aula, 
colaborando para o desenvolvimento de instituições 
mais democráticas que venham a atender as exigências 
da sociedade.

A monitoria é um serviço de apoio pedagógico que 
visa oportunizar o desenvolvimento de habilidades 
técnicas e aprofundamento teórico, proporcionando o 
aperfeiçoamento acadêmico [2].

Apesar das peculiaridades existentes entre 
Instituições de Ensino Superior (IES), o trabalho de 
monitoria é compreendido como uma atividade 
formativa de ensino que entre outros objetivos, 
pretende: contribuir para o desenvolvimento da 
competência pedagógica; auxiliar os acadêmicos na 
apreensão e produção do conhecimento; possibilitar ao 

acadêmico-monitor certa experiência com a orientação 
do processo de ensino-aprendizagem [1]. 

Faria & Schneider [3] falam que o trabalho de 
monitoria sob esse enfoque pode ser compreendido 
como uma atividade de apoio discente ao processo de 
ensino-aprendizagem; como acompanhamento das 
atividades formativas, ou ainda, como uma 
possibilidade de iniciação à docência através de um 
trabalho conjunto entre professor e monitor. 

O presente trabalho teve como objetivo analisar a 
importância do Programa de Monitoria na Disciplina 
de Introdução à Zootecnia na opinião dos alunos do 
primeiro período de Zootecnia.

Material e métodos

O trabalho foi desenvolvido na Universidade Federal 
Rural de Pernambuco, no Departamento de Zootecnia,
com os alunos dos primeiros períodos de 2009.1 e 
2009.2 do curso de Zootecnia. Para a realização do 
trabalho foi elaborado um questionário com 
metodologia auto-aplicável composto por perguntas 
objetivas e subjetivas buscando respostas para as 
informações que se desejava avaliar. A aplicação dos 
questionários foi realizada pelos monitores nas aulas de 
Introdução à Zootecnia sob a supervisão da professora 
responsável pela disciplina, Lúcia Maia Cavalcante 
Ferreira.

Compuseram a amostra 55 estudantes do sexo 
masculino e feminino. Dentre os assuntos abordados 
pelo questionário estavam: as funções do monitor na 
opinião dos estudantes; as funções mais importantes na 
opinião dos mesmos; a importância do monitor e se 
todas as disciplinas do curso de Zootecnia deveriam 
apresentar monitores.

As variáveis referentes às perguntas abertas foram 
extraídas das respostas dos acadêmicos e respostas 
consensuais foram transformadas em variáveis.

As variáveis referentes às opiniões sobre as funções 
dos monitores e as opiniões sobre as prioridades de 



importância das mesmas foram avaliadas de forma 
objetiva, através de alternativas apresentadas aos 
alunos. As prioridades foram analisadas através de 
média ponderada, atribuindo valores que variaram de 
12 a 1, somando posteriormente as pontuações de cada 
alternativa. 

Dentre as opções apresentadas no quesito de funções 
do monitor estavam presentes funções que não se aplica 
aos monitores, com objetivo de avaliar o conhecimento 
do programa pelos alunos. 

Resultados e discussão

Quando questionados quais seriam as funções do 
monitor (gráfico 1), 83,6% dos estudantes assinalaram  
assessorar os estudantes em atividades em classe, 80% 
dos discentes marcaram  acompanhar aulas, 76,3% 
disponibilizar horas semanais extras para tirar dúvidas, 
69% assessorar as atividades extra classe e 65,4% que 
seria função do monitor formar grupos de estudos sobre 
a disciplina.

Ainda nesse aspecto 69% dos graduandos 
destacaram ministrar pequenos conteúdos em forma de 
aula, 41,8% avaliar o desempenho dos estudantes sob a 
supervisão do professor e 16,4% corrigir exercícios e 
atividades, atribuindo notas ou conceitos como sendo 
funções do monitor, esses dados demonstram que nem 
todas as funções do monitor são conhecidas pelos 
estudantes, que também atribuem funções errôneas ao 
mesmo, a alternativa menos assinalada foi elaborar 
provas por 7,3% dos discentes, mostrando que uma boa 
parte dos alunos compreendem que essa função não é 
atribuída ao monitor, como muitas vezes é conferida 
(gráfico1).

Quando perguntados se teria alguma função que não 
foi citada no questionário 94,5% dos estudantes 
responderam que não, apenas 5,5% responderam que 
sim, citando como função participação em capacitação 
pedagógica, apresentar pesquisas realizadas no 
departamento e suprir ausência do professor em sala de 
aula. Pode-se interpretar essas funções indicadas pelos 
discentes que os mesmos acham importante que os 
monitores estejam sempre sendo capacitados a exercer 
a função docente, para melhor assessora-lhes, já 
apresentar pesquisas realizadas no departamento, 
apesar de não ser uma função inerente ao monitor pode 
indicar que esses alunos estejam querendo desde cedo 
manter-se em contato com o âmbito científico, quanto a 
substituir o professor em sala, que não se aplica como 
papel do monitor é muitas vezes compreendida pelos 
estudantes como sendo uma função.

O gráfico 2 representado pelas funções escolhidas 
como mais importantes, mostra que os estudantes 
acham o assessoramento em sala de aula como o papel 
mais importante do monitor com 376 pontos, seguido 
por disponibilizar horas semanais extra para tirar 
dúvidas e acompanhar aulas com 352 e 309 pontos 
respectivamente, mostrando que os discentes 
consideram que o acompanhamento pelo monitor em 

atividades em sala e apresentar mais tempo para tirar 
dúvidas fará com que apresentem melhor desempenho 
na disciplina. A função considerada menos importante 
foi à elaboração de prova com cinco pontos, 
confirmando que os alunos sabem que essa atividade 
não faz parte das funções do monitor.

Em relação à variável da importância da monitoria 
na opinião dos estudantes (gráfico 3), 52,7% afirmaram 
que a importância do monitor está em assessorar os 
alunos, tirando dúvidas sobre o conteúdo da disciplina, 
uma vez que os professores nem sempre dispõem de 
tempo para auxiliar o discente extra-horário. Para 7,2% 
dos estudantes a importância do monitor é realizar 
visitas técnicas, fazendo com que os alunos vejam na 
prática o conteúdo teórico da disciplina. Sabe-se que a 
prática ligada à teoria facilita o aprendizado, além de 
aproximar o discente da realidade da profissão. 

Na variável onde é expressa a opinião dos discentes 
em relação a todas as disciplinas apresentarem 
monitores 90,9% dos estudantes escreveram que sim e 
9,1% que não seria necessário (gráfico 3). Para as 
respostas positivas as justificativas apresentadas pelos 
estudantes seria possuir uma pessoa a quem “recorrer”
para tirar dúvidas, alguns dos estudantes afirmaram que 
seria mais fácil tirar dúvidas com os monitores uma vez 
que os mesmos apresentam mais tempo que os 
professores e linguagem mais simples. Dentre as 
respostas negativas a maioria dos estudantes disse que 
só seria necessário monitores em disciplinas específicas 
do curso, que são as mais importantes e onde seria 
necessária a aplicação de práticas para melhor 
assimilação dos assuntos. 

No gráfico 3, onde esta representada as opiniões do 
discentes quanto a atender as expectativas dos mesmos, 
73% dos estudantes disseram que sim e 14,5% que não, 
expressando como atividades que devem ser 
melhoradas principalmente mais tempo para tirar 
dúvidas com 23,6%  e mais aulas práticas com 12,7%, 
54,7% dos discentes responderam que não havia 
nenhuma atividade a ser melhorada estando satisfeitos 
com os monitores e atividades realizadas.
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Gráfico 1.  Funções inerentes ao monitor segundo a opinião dos discentes.

Gráfico 2. Funções mais importante do monitor segundo a opinião dos discentes.

Gráfico 3. Avaliação e importância dos monitores pelos estudantes, variáveis oriundas da opinião dos mesmos.


