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Introdução

Segundo Candau, a monitoria é a modalidade de 
ensino-aprendizagem, dentro das necessidades de 
formação acadêmica, destinada aos alunos 
regularmente matriculados. Objetiva despertar o 
interesse pela docência, mediante, o desempenho de 
atividades ligadas ao ensino, possibilitando a 
experiência da vida acadêmica, por meio da 
participação em diversas funções da organização e 
desenvolvimento das disciplinas dos cursos, além de 
possibilitar a apropriação de habilidades em atividades 
didáticas. A prática da Monitoria no contexto 
educativo, data de longo tempo e se define como 
processo pelo qual alunos auxiliam alunos na situação 
ensino-aprendizagem.

Nos últimos anos, com o desenvolvimento do 
pensamento pedagógico de orientação crítico-
progressista, procedimentos monitorais vêm ganhando 
espaço no contexto da realidade educacional das 
instituições de educação superior. A monitoria, como 
procedimento pedagógico, tem demonstrado sua 
utilidade, à medida que atende às dimensões “política, 
técnica e humana da prática pedagógica” [1].

O ingresso no curso superior implica uma mudança 
substantiva na forma como professores e alunos devem 
conduzir os processos de ensino e aprendizagem. 
Mudança muito mais de grau do que de natureza, pois 
todo ensino e toda aprendizagem, em qualquer nível e 
modalidade, dependem das mesmas condições comuns 
a todo ato ensino/aprendizagem, a sua implementação 
no ensino superior precisa ser intencionalmente 
assumida e efetivamente praticada, sob pena de se 
comprometer o processo, fazendo-o perder sua 
consistência e eficácia da educação, uma vez que sua 
legitimidade nasce exatamente de seu vínculo íntimo 
com o conhecimento. De modo geral, a educação pode 
ser mesmo conceituada como o processo mediante o 
qual o conhecimento se produz se reproduz, se 
conserva, se sistematiza, se organiza, se transmite e se 
universaliza. E esse tipo de situação se caracteriza 
então, de modo radicalizado, no caso da educação 
universitária [2].

O objetivo deste trabalho é expor a relevância do ato de 
estudar, e este, como base para a formação acadêmica e 
qualificação profissional do indivíduo, refletindo sobre a 
prática da monitoria nas disciplinas de Introdução à 
Economia Doméstica e Metodologia do Estudo.

A Economia Doméstica enquanto campo de formação 
corresponde a um conjunto de áreas do conhecimento, 
alicerçada nas ciências físicas, biológicas, sociais e nas 
artes que são aplicadas no melhoramento das múltiplas 
funções que a família desempenha, diretamente, com seus 
membros e em forma indireta na sua comunidade. O 
importante é notar que o enfoque da Economia Doméstica é 
a família, como unidade de organização social. A 
Economia Doméstica oferece conhecimentos que podem 
ser usados para promover o bem-estar familiar, que 
seguramente terá conteúdos e caráter distintos nos 
diferentes estratos sociais, influenciados pelos ajustes e 
requisitos laboriais da família e diferentes modalidades 
culturais [3].

A família é a célula fundamental da sociedade, pois a ela 
agrega novos membros; forma a sua personalidade; 
transmite valores essenciais da convivência civil, como a 
dignidade da pessoa, a confiança mútua, o bom uso da 
liberdade, o diálogo, a solidariedade, a obediência e 
respeito à autoridade. Influi em medida notável nas 
escolhas dos indivíduos em muitos âmbitos: conquistas, 
carreira profissional, emprego do tempo livre, amizades e 
relações sociais em geral. Muitas vezes desenvolve uma 
ação social direta através de empreendimentos familiares, 
envolvimento na escola, participação em associações, 
promoção humana [4].

O curso de Economia Doméstica preparara profissionais 
capazes de planejar e executar programas de educação 
alimentar, incluindo alimentação alternativa e hábitos 
alimentares. O Economista Doméstico(a) supervisiona 
merendas escolares, treina outros profissionais, executa 
programas de atendimento a crianças e idosos, além de ter a 
habilitação de capacitar pessoas nas áreas de creche, 
lavanderia, alimentação, higiene e hotelaria.

Daí a importância de vincular a formação deste/a 
profissional a uma prática reflexiva. Nas disciplinas em 
questão, em Introdução à Economia Doméstica apresenta-



se a possibilidade de pensar este primeiro contato com 
a profissão através, de um lado, do conhecimento de 
sua história, assim como, da ressignificação de seus 
saberes e contemporaneidade de suas práticas, em 
Metodologia do Estudo, a partir da Universidade como 
local de formação política e pedagógica, local de 
sujeitos aptos a pensar a transformação da realidade 
através da valorização e horizontalidade de saberes.

METODOLOGIA

A metodologia utilizada na elaboração deste trabalho 
teve como base revisão bibliográfica sobre as seguintes 
temáticas: a relevância da monitoria na formação do/a 
“aluno educador/a”, a importância do ato de estudar 
para a formação de estudantes reflexivos/as, a relação 
destas temáticas na formação profissional, e o papel das 
disciplinas introdutórias na formação do/a aluno/a que 
inicia o curso e do/a que vivencia a experiência de 
iniciação a docência através da prática de monitoria no 
âmbito acadêmico.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com base no que foi discutido neste trabalho 
podemos afirmar que a Universidade, conforme se 
pode observar pelo próprio nome, pressupõe a 
universalidade de conhecimentos. A idéia de 
universidade está acompanhada da idéia de 
multidisciplinariedade, tornando-se claro que deve 
haver a interação de todas as áreas do conhecimento 
científico. Por este motivo, para a criação de uma nova 
Universidade é exigida pelas autoridades educacionais, 
a atuação em diversas áreas do conhecimento.

Através dos conhecimentos científicos que manipula, 
a universidade age em três frentes diversas. Uma delas 
é o ensino, permitindo formação profissional, técnica e 
científica às pessoas. Outra é a pesquisa, a base para a 
busca e descoberta do conhecimento científico. É 
através da pesquisa realizada pela universidade que a 

ciência se desenvolve em busca do conhecimento da 
realidade. Finalmente, mas não necessariamente em último 
lugar, considera-se como importante a extensão 
universitária. Esta se materializa na prestação de serviços à 
sociedade e na integração com a mesma.

É de suma importância que o/a discente já saiba sua 
área de interesse na hora de prestar o vestibular, pois, neste 
momento estará decidindo seu futuro profissional, que área 
realmente quer seguir para desempenhar bem o seu papel 
perante a sociedade.

Os/as estudantes que ingressam na Universidade 
através do curso em Economia Doméstica se depara logo 
no primeiro período com as disciplinas de Introdução à 
Economia Doméstica e Metodologia do Estudo. Estas 
disciplinas atuam como base para as seguintes, pois, é nelas 
que os/as alunos/as ampliam seus conhecimentos quanto a 
finalidade e relevância do curso e quanto as normas de 
trabalho de pesquisa e extensão e suas respectivas 
importâncias para a sua formação na academia.

E é este o trabalho do/a monitor/a, mostrar aos alunos/as 
a importância destas disciplinas enquanto sua formação 
acadêmica e profissional. O/ a monitor/a atua como 
facilitador dos conteúdos explanados em sala, e também, 
como ponte entre os/as discentes e docentes.
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