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Introdução

Visando a melhoria no processo de 
ensino/aprendizado da disciplina de Introdução a 
Ciência do Solo e na formação do(a) monitor(a) na 
atividade de docente, uma das atribuições previstas no 
programa de monitoria é a participação dos monitores 
na preparação e auxílio das aulas práticas oferecidas a 
vários cursos na área das ciências agrárias da 
Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), 
pela Área de Solos do Departamento de Agronomia. 
    A monitoria acadêmica é entendida como 
instrumento para a melhoria do ensino de graduação, 
através do estabelecimento de novas práticas e 
experiências pedagógicas que visam fortalecer a 
articulação entre teoria e prática e a integração
curricular em seus diferentes aspectos. Tem a 
finalidade de promover a cooperação mútua entre 
discentes e docentes, e a vivência com o professor e 
com as suas atividades técnico-didáticas [1].
    O presente trabalho traz a experiência vivenciada, 
durante o primeiro semestre de 2009, pelos monitores 
das disciplinas Introdução a Ciência do Solo e 
Geologia Aplicada à Pedologia em aulas 
prático/teóricas que tiveram como objetivo propiciar 
condições que favorecessem o desenvolvimento dos(as)
discentes que cursaram as referidas disciplinas, através 
da colaboração dos monitores em atividades de ensino, 
articuladas com as de pesquisa e de extensão.

Material e métodos

Com base nos planos de trabalho propostos para os 
monitores e sob a orientação e supervisão da professora 
responsável pela monitoria das disciplinas de 
Introdução a Ciência do Solo e Geologia Aplicada à 
Pedologia oferecidas, respectivamente, para as turmas
do 4° Período (SA3) e do 2° Período (SZ1), durante o 
primeiro semestre de 2009, se estabeleceu que os 
monitores teriam como função, preparar e auxiliar nas 
aulas práticas de Mineralogia, nas quais as 
propriedades físicas dos minerais e sua classificação
são trabalhadas, e nas aulas sobre Rochas Ígneas, 
Metamórficas e Sedimentares, em especial sobre a 

estrutura de rochas, onde o aluno desenvolve habilidades 
que permitem que ele distinga uma classe de rocha de 
outra, etapa indispensável para que posteriormente possa 
classificá-la.

A primeira etapa do trabalho foi à preparação dos
monitores, realizada inicialmente através de pesquisas 
bibliográficas sobre os assuntos que seriam abordados nas 
aulas práticas, visando à capacitação dos mesmos para essa 
atividade.

Numa etapa seguinte os alunos foram preparados para 
manipular os materiais didáticos existentes no Laboratório 
de Geologia de modo a obter dos mesmos um melhor 
proveito no processo de ensino-aprendizado.

Nas aulas de Mineralogia, utilizou-se o “Kit Didático de 
Principais Minerais Formadores de Rochas” existente no 
Departamento de Agronomia, Área de Solos [3], que se 
trata de uma caixa plástica contendo 16 minerais, todos 
numerados e por um folder apresentando as descrições das 
propriedades físicas dos minerais existentes na caixa. Com 
isto, os(as) discentes através de observações diretas e 
alguns ensaios simples, realizados com o auxílio dos 
monitores, podem identificar as principais propriedades 
físicas utilizadas na determinação dos minerais e classificá-
los (Figura 1).

Nas aulas práticas sobre Rochas, além da utilização do 
“Kit Didático de Rochas Comuns da Crosta Terrestre” [3], 
que se trata de uma caixa plástica onde estão 
acondicionadas 16 amostras de rochas, a qual acompanha 
um folheto explicativo contendo informações tais como: 
composição mineralógica, cor, textura e estrutura, 
ocorrência e utilização (Figura 2). Também foi utilizada a 
“Coleção Didática de Estrutura de Rochas” [3], na qual as 
rochas são separadas por classe e amostras com estruturas 
que permitem identificar cada uma das classes são 
destacadas (Figura 3).

A partir dessas coleções os monitores juntamente com a 
professora responsável, montaram uma estratégia de ação 
que envolveu a divisão das turmas beneficiadas em grupos 
de trabalho, ficando cada grupo com um kit. Desta forma, 
se pode promover discussões dentro de cada um dos grupos 
formados. Estas discussões, posteriormente, formam 
expressadas para toda a turma. Esses momentos são ricos 
para que os(as) discentes coloquem em prática algumas 



regras básicas de convivência, como ouvir com 
atenção, esperar a hora de falar e argumentar para 
justificar seu ponto de vista, para complementar ou 
tentar convencer o colega [4].

Resultados e Discussão

As aulas práticas desenvolvidas através do programa 
de monitoria de disciplinas permitem aos discentes 
construir um elo entre a teoria, abordada em sala de 
aula e a prática, trazendo para uma realidade mais 
próxima conceitos teóricos, facilitando assim a 
compreensão e fixação dos mesmos. Além disso, a 
manipulação de amostras didáticas permite aguçar a 
criatividade e a análise crítica dos discentes,
aumentando significativamente seu rendimento em sala 
de aula.

Por outro lado, a experiência adquirida pelos 
monitores nessa prática é de extrema relevância para a 
formação de possíveis docentes, propiciando o
enriquecimento de conhecimentos em temas específicos
e motivando à carreira acadêmica.

Após a realização das aulas práticas, constatou-se a 

importância da presença do aluno(a) monitor(a) nas
disciplinas em que atuaram através de um melhor 
entrosamento docente-discente- monitor.
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Figura 1)  “Kit Didático de Principais Minerais Formadores de Rochas”.

Figura 2) “Kit didático de Rochas Comuns da Crosta Terrestre”.

Figura 3) Coleção Didática de Estrutura de Rochas: (1) rochas ígneas; (2) rochas metamórficas; e (3) rochas sedimentares.


