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A monitoria é uma forma de auxílio no processo de ensino-aprendizagem e pode ser 
experiência valiosa ao aluno monitor. Este trabalho objetiva demonstrar a importância da 
monitoria e das aulas práticas para a docência e contribuição na construção da aprendizagem. 
As atividades ocorreram durante quatro semestres na disciplina de “Ecologia de Populações e 
Comunidades” do Curso de graduação em Ciências Biológicas (Centro de Saúde e Tecnologia 
Rural, Universidade Federal de Campina Grande, Patos, PB). A monitoria foi desenvolvida sob 
orientação da professora titular e consistiu no auxílio aos discentes em aulas teóricas, práticas 
em sala, campo e laboratório, preparação de materiais, identificação de plantas e invertebrados. 
Projetos elaborados em aula com auxílio das monitoras e professora foram executados em 
campo por grupos de alunos, na Reserva Ecológica Mata do Pau Ferro, em Areia, PB. Materiais 
vegetais e animais de diversos grupos invertebrados foram coletados com o uso de métodos 
científicos. Posteriormente, em laboratório, o material foi triado e identificado. Os dados 
obtidos foram usados para exercitar assuntos tais como os atributos mensuráveis das 
comunidades. Os resultados foram descritos em relatórios, em forma de artigos, apresentados 
aos colegas e avaliados pela professora e monitoras. O auxílio das monitoras ao professor 
aumentou a eficiência no atendimento aos alunos durante as atividades e o rendimento dos 
mesmos. A vivência da monitoria possibilitou o contato com o campo docente e a reflexão 
sobre as futuras práticas pedagógicas. Considera-se que o limite no crescimento do monitor é 
dado por ele mesmo, pelo grau de envolvimento ou comprometimento em querer aprender a 
ensinar e só termina quando acaba seu encantamento. 
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