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Resumo 

A monitoria é uma atividade importante para a formação e, no caso dos cursos de 
bacharelado, para preparar o estudante de graduação para o exercício da docência, uma vez 
que permite uma aproximação da realidade do professor que atua na educação superior. Visa 
inserir o discente de graduação nas atividades docentes, com a finalidade complementar a 
formação acadêmica e tem por objeto a carreira do magistério e a cooperação entre docente e 
discente. O presente trabalho constitui-se um relato de experiência em monitoria num curso 
de Serviço Social e sua importância para o exercício da docência. Detém-se nas atividades 
realizadas no âmbito do Programa de Monitoria da Universidade Federal de Sergipe. 
Percebeu-se que a monitoria contribui significativamente para o processo de formação em 
Serviço Social, além de proporcionar habilidades para o exercício docente. 
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Abstract 

Monitoring is an important activity for the formation and in the case of the bachelor course, to 
prepare undergraduate students for the practice of teaching, since it allows an approximation 
of reality of the teacher who works in higher education. It aims to enter the undergraduate 
students in teaching activities, in order to complement the academic formation and aims at the 
career of teaching and cooperation between teacher and student. This paper represents a report 
of experience in monitoring a course of Social Work  and its importance to the teaching 
profession. It is focused on the activities carried out under the Monitoring Program of the 
Federal University of Sergipe. It was noticed that monitoring contributes significantly to the 
training process and provides teaching skills. 
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Introdução 

A monitoria é uma atividade significativa para a formação profissional em várias áreas 

do conhecimento e, no caso dos cursos de bacharelado, para preparar o estudante de 

graduação para o exercício da docência, uma vez que permite uma aproximação da realidade 

do professor que atua na educação superior. Visa a inserir o discente de graduação nas 

atividades docentes, com a finalidade complementar a formação acadêmica e tem por objeto a 

carreira do magistério e a cooperação entre docente e discente. Desta forma a prática da 

monitoria pode ser definida como um processo pelo qual alunos auxiliam outros alunos na 

relação ensino-aprendizagem, sob a orientação, na perspectiva do exercício docente. 

Nesse sentido, a prática da monitoria permite uma aproximação fecunda às atividades 

da relação ensino-aprendizagem e proporciona, pelo menos, dois impactos diretos: o primeiro 

no âmbito da formação profissional, pois possibilita ao bacharelando apropriar-se de 

elementos do exercício docente, como o planejamento de disciplinas/aulas, e, ao docente da 

disciplina, a realimentação do processo ensino-aprendizagem. 

Segundo o Artigo 4º da Resolução 38/2005 do Conselho do Ensino e da Pesquisa 

(CONEP), que institui o Programa de Monitoria da Universidade Federal de Sergipe (UFS), 

os objetivos do Programa de Monitoria são: despertar no aluno o interesse pelo o magistério; 

criar condições para o aluno exercitar os conhecimentos adquiridos na disciplina objeto do 

concurso; promover a melhoria do ensino de graduação através da interação dos alunos do 

programa com os corpos docentes e discentes; estimular o desenvolvimento de habilidades 

relacionadas à sistematização do trabalho docente; complementar a formação acadêmica do 

aluno (UFS, 2005). 

A mesma resolução também estabelece as atribuições do monitor e elenca, no Artigo 

25, as seguintes: auxiliar o professor na realização de trabalhos práticos e experimentais, na 

preparação de material didático e em atividades de ensino, pesquisa e extensão, de acordo 

com o Projeto de Ensino ao qual está vinculado; interagir com professores e alunos, visando 

ao desenvolvimento da aprendizagem; avaliar o desenvolvimento de Plano de atividade em 

interação com seu orientador, apresentando sugestões que deverão ser anexadas ao Relatório 

Conclusivo do Projeto de Monitoria (UFS, 2005). 

A importância da monitoria para o desenvolvimento do graduando em Serviço Social 

reside na possibilidade do aperfeiçoamento do processo de formação do discente. A monitoria 

também permite a aproximação à realidade do docente que atua na educação superior, 

mediante o desempenho de atividades ligadas ao ensino, possibilitando a experiência da vida 
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acadêmica por meio da participação em diversas funções da organização e desenvolvimento 

da disciplina no curso e também a aprendizagem de habilidades em atividades didáticasiii.  

No âmbito do exercício docente na área de Serviço Social, há na regulamentação da 

profissão de assistente social a definição, por meio do Artigo 5º da Lei 8.662/93, de que as 

funções ligadas ao magistério de ensino superior em disciplinas específicas da profissão, a 

supervisão acadêmica de estagiários e a coordenação de unidades de ensino e cursos de 

Serviço Social de graduação e pós-graduação são atribuições privativas de assistentes sociais 

(BRASIL, 1993). 

Ressalta-se que esse tema é pouco explorado no âmbito do Serviço Social. Em busca 

em anais de eventos da área, por exemplo, não se localizou nenhum trabalho sobre a temática 

monitoria. Trata-se de um desafio que se pretende enfrentar, assim como o debate mesmo em 

relação à docência no Serviço Social. Faustini (2006, p. 622), alerta que 

Um dos espaços privilegiados dessa formação é a sala de aula. Esta revela-se 
como um locus de trabalho do assistente social que, entretanto, guarda 
particularidades; não se constitui apenas como um espaço onde conteúdos 
são ensinados e aprendidos, consiste especialmente num lugar de desafios, 
de ineditismos, de rotinas e, acima de tudo, de construção de relações. 

Essa perspectiva também deve ser considerada quando da relação docente-monitor, 

pois permite manter desafiado o profissional de Serviço Social para o exercício da docência. 

O presente trabalho constitui-se num relato de experiência sobre as atividades 

desenvolvidas no âmbito da monitoria na disciplina Fundamentos Históricos e Teórico-

Metodológicos do Serviço Social I, desenvolvida nos períodos letivos de 2011/1 no Curso de 

Serviço Social da UFS e está assim constituído: no primeiro momento aborda as 

particularidades da formação profissional em Serviço Social e sua relação com a docência; no 

segundo momento analisa a contribuição da monitoria para o exercício da docência em 

Serviço Social, para, em seguida, abordar o desenvolvimento da monitoria por meio do relato 

da experiência na disciplina Fundamentos Históricos e Teórico-Metodológicos do Serviço 

Social I (FHTM I), ou seja, uma reflexão sobre a presença do monitor em sala de aula e as 

contribuições didáticas para o desenvolvimento da disciplina e no auxílio aos alunos com 

relação às dúvidas do conteúdo da disciplina, e, por último, traz na conclusão alguns aspectos 

inerentes ao significado da monitoria no processo de formação profissional. 

Formação em Serviço Social: trajetórias e desafios 

A trajetória do Serviço Social no Brasil revela modificações significativas no processo 

de formação de assistentes sociais. O surgimento da profissão, na década de 1930, revela a 

necessidade de o Estado de criar mecanismos para diminuir os conflitos decorrentes da 
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relação capital/trabalho, ou seja, da questão social. No Brasil a profissão surge, nas suas 

formas iniciais, por meio do Centro de Estudos e Ação social de São Paulo (CEAS), em 1932 

(IAMAMOTO; CARVALHO, 2008). 

O Estado brasileiro e as classes dominantes, mais a igreja, passam a requisitar 

profissionais com formação especializada para atuar frente às expressões da questão social, 

desta forma surgem às primeiras escolas surgem em 1936, em São Paulo, e em 1937 no Rio 

de Janeiro. Inicialmente vinculada formal e ideologicamente à Igreja Católica, a formação de 

assistentes sociais era bastante rigorosa e a igreja controlava a seleção das estudantes para 

essa área. 

A vinculação à Igreja Católica nos primeiros cursos de Serviço Social da América 

Latina era comum e tinha como base da formação o aspecto doutrinário e moral; a capacitação 

técnica foi desenvolvida depois com a influência estadunidense nas décadas de 1940 e 1950, 

quando se introduz os métodos de Serviço Social de caso, de grupo e de comunidade. “Numa 

primeira fase do Serviço Social no Brasil, o que importa é a formação doutrinária e moral; o 

aspecto técnico só passará a ter significação com a influência americana” (AGUIAR, 1995, p. 

31).  

A prática dos assistentes sociais nesse momento era assistencialista, imediatista, 

acrítica, ofertando serviços e benefícios oferecidos pela classe dominante e pelo Estado, que 

atua nos processos de regulação social, com progressiva intervenção (YAZBEK, 2009). Nesse 

sentido com o agravamento das expressões da questão social, o Estado cria políticas sociais, 

sendo esta uma forma encontrada para manter a ordem estabelecida, ou seja, o consenso entre 

capital e trabalho. 

As políticas sociais e formatação de padrões de proteção social são 
desdobramentos e até mesmo resposta e formas de enfretamento – em geral 
setorializadas e fragmentadas – às expressões da questão social no 
capitalismo, cujo fundamento se encontra nas relações de exploração do 
capital sobre o trabalho. (BEHRING; BOSCHETTI, 2007 p. 51) 

A institucionalização e profissionalização do Serviço Social são impulsionadas, 

então, pelo Estado em função das políticas sociais, que passam a interferir “no perfil da 

população-alvo para qual se volta à ação do Serviço Social, que se amplia e alcança grandes 

parcelas de trabalhadores, principal foco das ações assistenciais do Estado” (YAZBEK, 2009, 

P. 132). 

Em 1942, foi criada a Legião Brasileira de Assistência (LBA), com o objetivo de 

atender as famílias dos soldados envolvidos na 2ª Guerra Mundial, depois as atividades dessa 

instituição ficaram voltadas para a maternidade e à infância. Predominavam o 
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assistencialismo com obras de caridade e as ações da primeira dama, Darci Vargas, que 

inauguram o que se caracterizou como “primeiro-damismo”. 

O Estado varguista criou grandes instituições, como a LBA, que não fugiu  à 
lógica da benemerência, do primeiro-damismo e do “favor aos pobres”: a 
política social de assistência sempre foi, portanto, cunhada pela ótica do 
favor, a serviço da manutenção da miséria e dos interesses das elites 
brasileiras. (PEREIRA, s/d, p. 4) 

As ações da LBA estavam centralizadas no governo Federal e não havia uma 

articulação com os Estados e Municípios o que dificultava o atendimento aos mais 

necessitados. As políticas sociais também se apresentam de forma fragmentada e 

setorializada, como infância e juventude, saúde, assistência, educação, agrária, etc. sendo esta 

a forma que o Estado encontrou para responder tanto as demandas do capital quanto do 

trabalho. 

Constituindo-se na primeira campanha assistencial de nível nacional, a 
Legião Brasileira de Assistência será de grande importância para a 
implantação e institucionalização do Serviço Social, contribuindo em 
diversos níveis para a organização, expansão e interiorização da rede de 
obras assistenciais, incorporando ou solidificando nestas os princípios do 
Serviço Social, e a consolidação e expansão do ensino especializado de 
Serviço Social e do número de trabalhadores sociais. (IAMAMOTO; 
CARVALHO, 2008, p. 252-253) 

Desta forma, os assistentes sociais são preparados para trabalhar com as políticas 

sociais, de início apenas como um mero executor terminal destas políticas, mas, após os 

desdobramentos do Movimento de Reconceituaçãoiv nos anos 1960, este profissional passa a 

atuar também no planejamento ou em demandas de organização de trabalhadoresv. 

A década de 1970 traz para a formação em Serviço Social no Brasil a aproximação 

com o marxismo, numa tentativa de se ter uma leitura crítica da realidade, para somente assim 

poder nela intervir. Sendo um profissional capacitado para atuar das diferentes modalidades 

de política social, ou seja, onde há problemas relacionados com as diferentes expressões da 

questão social, o assistente social é instado a interpretar as demandas que lhes são 

apresentadas pelo cotidiano profissional, a fim de dar uma resposta que tenha por base um 

direcionamento crítico. 

É nesse momento que a formação profissional toma como norte a necessidade de 

compreender a profissão inserida na divisão social e técnica do trabalho na sociedade 

capitalista (IAMAMOTO; CARVALHO, 2008), e seu significado social, como afirma 

Yazbek (2009, p. 126), “só pode ser desvendado em sua inserção na sociedade, ou seja, a 

análise da profissão, de suas demandas, tarefas e atribuições em si mesmas não permitem 

desvendar a lógica no interior da qual essas demandas, tarefas e atribuições ganham sentido”. 

A operacionalização dessa formação, num primeiro momento, recorre a dois eixos: o eixo da 
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história/teoria/metodologia do/no Serviço Social e o eixo das políticas sociais, que buscam 

dar contam de um perfil generalista à formação profissional. 

Durante a década de 1980 um novo currículo com essas características é disseminado 

no Brasil e, paulatinamente, são implantados novos cursos de pós-graduação em Serviço 

Social, num processo que marca a maioridade acadêmica do curso, porque permitiu um 

significativo aumento da produção teórica e uma busca intensa em adequar a profissão a 

realidade do seu tempo. A implantação de um novo Código de Ética, em 1986, proporciona ao 

Serviço Social descolar-se do conservadorismo ainda vigente na profissão, e direciona para 

um projeto profissional hegemônico, mas não único, no interior do Serviço Social brasileiro. 

A maturidade intelectual da profissão, conforme explicita Netto (2007), dá-se com a 

consolidação desse projeto profissional na década de 1990, direcionado pela legislação 

profissional (Lei 8.662/93 e Código de Ética de 1993) e as diretrizes curriculares aprovadas 

pela Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social em 1996. 

Nessa trajetória brevemente apresentada, alguns desafios despontam para a profissão. 

Trata-se de uma profissão liberal, mas contraditoriamente o assistente social, como afirma 

YAZBEK (2009, p. 133) “não tem se configurado como profissional autônomo no exercício 

das suas atividades, não dispondo do controle das condições materiais, organizacionais e 

técnicas para o desempenho do seu trabalho”, tendo muitas vezes que se submeter à 

instituição que o contrata e que dispõe de recursos para a efetivação dos programas e projetos 

nos quais atuará tanto no planejamento quanto na execução dos mesmos. 

O assistente social não trabalha de forma isolada, seu trabalho faz parte de um 

conjunto coletivo de outros trabalhos, ou seja, ele desenvolve suas ações juntamente com 

outros profissionais de diferentes profissões, ou seja, na dinâmica da sociedade capitalista 

deve-se observar que “o assistente social não produz diretamente riquezas – valor e mais-

valia, mas é um profissional que é parte de um trabalhador coletivo, fruto de uma combinação 

de trabalhos especializados na produção, de uma divisão técnica do trabalho” (IAMAMOTO, 

2007, p. 69). 

No contexto de reestruturação produtiva do mundo capitalista o Serviço Social 

enquanto profissão inserida em processos de trabalho e sendo especialização deste, atua no 

sentido de reproduzir relações sociais presentes na conjuntura que está circunscrito. 

No processo de trabalho a questão social configura-se como objeto sobre o qual recai 

a ação, conhecimento e leitura da realidade concreta do Serviço Social, levando o assistente 

social a uma constante necessidade de empreender esforços no sentido de desvendar os 
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condicionantes de seu objeto de trabalho, cujas expressões incidem sobre a vida do usuário, 

percebido como sujeitos atuante e produto da dinâmica da realidade, o ser social. 

No âmbito da formação profissional, o exercício docente ocupa um lugar 

privilegiado de análise desde o campo da produção de conhecimento e mesmo, como alerta 

Almeida (2009, p. 639) “da proposição dos perfis e projetos profissionais que orientam a 

formação […] como na reprodução de determinadas práticas, valores e modos de 

relacionamento com as expressões da questão social e suas formas de enfrentamento”. O 

desenvolvimento da monitoria, enquanto pratica docente, configura-se mais um desafio posto 

na trajetória da profissão. 

A Contribuição da Monitoria para a Docência em Serviço Social 

O exercício da docência em Serviço Social constitui-se uma das atribuições 

privativas dos/as assistentes sociais. De acordo com a Lei 8662/93, no seu artigo 5º, inciso V, 

somente os profissionais de Serviço Social, devidamente registrados no conselho de classe 

podem “assumir, no magistério de Serviço Social tanto em nível de graduação como de pós-

graduação, disciplinas e funções que exijam conhecimentos próprios e adquiridos em curso de 

formação regular”. É importante destacar que para ministrar aulas é necessário ter uma 

“prática fundamentada em processos pedagógicos que venham garantir uma sistematização do 

ensino” (SANTOS; SANTOS 2005, p.108). A formação em Serviço Social, por se tratar de 

um bacharelado, não prepara o profissional para a prática pedagógica, nesse sentido é que a 

monitoria no âmbito do curso visa promover o contato do estudante de graduação com a 

prática do ensino superior. 

As funções ligadas ao magistério no âmbito da educação superior englobam 
ainda as de extensão universitária e direção acadêmica. No primeiro caso, é 
importante salientar que o Serviço Social, na maioria das universidades onde 
se insere como curso de graduação, tem historicamente contribuído com a 
formulação, execução e gestão de projetos de extensão que possibilitam uma 
relação entre os processos de produção e socialização do conhecimento 
científico e as ações dos movimentos e forças sociais, atuantes no âmbito da 
sociedade civil, ressaltando a dimensão pública da política de educação 
superior, bem como oxigenando e afirmando a formação acadêmica aos 
desafios postos pela realidade local e nacional. (ALMEIDA 2009, p. 646) 

A extensão universitária é uma das atividades desenvolvida pelo profissional de 

Serviço Social que atua no âmbito da docência do ensino superior e historicamente sempre 

esteve vinculada à formação profissional. A extensão permite aproximação da universidade da 

comunidade onde ela se insere, possibilitando uma troca de conhecimentos e ressalta o papel 

social da instituição. Assim, “a extensão é uma via de mão-dupla, com trânsito assegurado à 

comunidade acadêmica, que encontrará na sociedade, a oportunidade de elaboração da práxis 
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de um conhecimento acadêmico”, como sinaliza a Lei 9.394/1996 (PLANO NACIONAL DE 

EXTENSÃO, 2000/2001, p. 1). 

Cabe também na formação profissional, e consequentemente no exercício da 

docência em Serviço Social, a dimensão da pesquisa. Netto (2009) ressalta que a pesquisa, 

como parte constitutiva do perfil profissional, é desconhecida do Serviço Social até finais da 

década de 1960. Com a formação laicizada e integrada ao circuito acadêmico a partir da 

década de 1970, “a pesquisa veio se consolidando nos espaços de formação pós-graduada e é 

hoje um elemento significativo do Serviço Social brasileiro, atestando sua maioridade 

intelectual e as suas condições para participar da interlocução com as ciências sociais” 

(NETTO, 2009, p. 692). 

Diante de um contexto de reestruturação produtiva do sistema capitalista, de ofensiva 

neoliberal e encolhimento do Estado para os direitos sociais, as universidades públicas têm 

passado por problemas no que se refere a recursos financeiros para custear suas atividades de 

ensino, pesquisa e extensão, ao mesmo tempo percebe-se um crescimento das instituições 

particulares de ensino, “esse crescimento descontrolado banalizou o conceito de universidade, 

o que reflete na qualidade da formação e do ensino, também, nas instituições estatais” 

(SANTOS; SANTOS, 2005, p. 106). Desta forma, além das questões inerentes ao tripé 

ensino/pesquisa/extensão, as funções de direção desempenhada pelos assistentes sociais nas 

unidades de formação no âmbito da graduação e da pós-graduação têm sido impactadas e 

também o é a formação profissional. 

As discussões em torno do processo de reforma da universidade, os 
programas governamentais de ampliação do acesso por meio dos 
financiamentos de ampliação do acesso por meio dos financiamentos, bolsas 
e políticas de ação afirmativas, a educação à distância, a participação nos 
processos de avaliação institucional e nos exames nacionais, têm ocupado a 
agenda de diferentes diretores de unidade acadêmica na condição de 
assuntos urgentes, conflituosos em sua grande maioria com as referências 
construídas na profissão, que se colocam sempre na ordem do dia em razão 
de suas vinculações institucionais com as condições de sobrevivência das 
próprias unidades acadêmicas. (ALMEIDA, 2009, p. 12). 

 Essas questões resvalam diretamente na proposição da monitoria, como atividade 

inerente à docência superior, mas ao mesmo tempo, permitem aquelas pessoas nela 

envolvidas, buscar compreender a dinâmica da educação superior no Brasil e seus 

rebatimentos na formação profissional e no exercício da docência. 

O desenvolvimento da monitoria no Serviço Social: relato de uma experiência 

O Programa de Monitoria da UFS é regido pela Resolução CONEP 038/2005 e tem 

por objetivo inserir o/a estudante de graduação nas atividades docentes, com a finalidade de 
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complementar a sua formação acadêmica tendo por objeto a carreira do magistério e por 

destaque a efetiva cooperação entre docente e discente. Nesse sentido, trata-se de uma 

atividade complementar que se integra na estrutura curricular por meio de atribuição de 

créditos eletivos no histórico escolar do/a monitor/a. 

Para se instituir a monitoria nos departamentos ou núcleos, faz-se necessária a 

elaboração de um projeto por departamento, no qual constem todas as disciplinas e 

orientadores, a fim de institucionalizar a atividade. No caso do Serviço Social, a 

institucionalização deu-se em 2009 quando da apresentação e aprovação do projeto de 

monitoria para as disciplinas “Fundamentos Históricos e Teórico-Metodológicos do Serviço 

Social I” e “Cultura, Identidade e Subjetividade”, com início em 2010. Esse projeto sinalizava 

para a preocupação na melhoria do ensino da graduação, por meio da sistematização de uma 

atividade pouco difundida no âmbito da formação profissional, mas uma atividade 

complementar à formação de significativa importância (UFS, 2009). 

A proposta de monitoria, nesse sentido, volta-se para o estímulo a um campo do 

exercício profissional que, embora amparado no Artigo 5º da Lei 8.662/93 em razão da 

exigência de formação em Serviço Social para ministrar aulas específicas da área (BRASIL, 

1993), não se percebe como uma atividade que tem destaque nesse campo, que é a docência. 

Faz-se necessário perceber a supervisão/orientação na monitoria como uma atividade 

específica de assistentes sociais, quando do exercício da docência. 

As funções desempenhadas pelos assistentes sociais vinculadas ao 
magistério, à direção de unidades formadoras e à supervisão de estágio, ao 
mesmo tempo em que guardam particularidades em relação ao exercício 
efetivo da profissão no aparato prestador de serviços sociais […] ocupam um 
lugar de destaque tanto no âmbito da produção de conhecimentos e da 
proposição dos perfis e projetos profissionais que orientam a formação de 
novos assistentes sociais como na reprodução de determinadas práticas, 
valores e modos de relacionamento com as expressões da questão social e 
suas formas de enfrentamento. (ALMEIDA, 2009, p. 639) 

Importa considerar, todavia, que o trabalho docente é tensionado cotidianamente pela 

pressão para a implantação das diretrizes curriculares, com projetos pedagógicos cada vez 

mais flexíveis, além das condições de trabalho submetidas a exigências que nem sempre são 

inerentes ao trabalho acadêmico (ALMEIDA, 2009, p. 645). Na particularidade da monitoria, 

como parte do trabalho docente, é inerente a preparação conjunta das aulas, realização de 

pesquisas bibliográficas e leituras complementares, participação ativa nas exposições dos 

conteúdos e debates, além do acompanhamento/contato direto com a turma de estudantes 

matriculados/as, no sentido de contribuir com a superação das suas dificuldades. 

Para instituir a monitoria no curso de Serviço Social, foi elaborado o Edital 

01/2010/DSS, cujo objeto foi a seleção monitores para a disciplina em destaque, com três 
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vagas: uma para monitoria com bolsa e duas para monitoria voluntária (UFS, 2010a). Foram 

inscritas sete pessoas, todas do sexo feminino que se submeteram a duas fases de seleção: 

análise de histórico escolar e prova escrita, sendo classificadas quatro candidatas (UFS, 

2010b). A experiência considerada positiva da monitoria levou à renovação do projeto para o 

ano de 2011, com a seleção de um monitor voluntário. 

A monitoria da disciplina Fundamentos Históricos Teóricos Metodológicos de Serviço 

Social I foi desenvolvida em duas turmas do curso de Serviço Social, sob a supervisão de três 

professorasvi vinculadas ao Departamento de Serviço Social (DSS) da UFS entre os meses de 

Março a Junho que correspondeu ao período letivo de 2011/1. A disciplina Fundamentos 

Históricos e Teórico-Metodológicos do Serviço Social I, código 304302, é ofertada para os 

alunos do 3º período do Curso de Serviço Social. É importante destacar que se tratou de uma 

monitoria voluntária e que foi objeto de uma seleção realizada por meio de prova cujo 

conteúdo estava relacionado a assuntos trabalhados na disciplina. Para exercer a monitoria o 

aluno precisa realizar a inscrição no Departamento de Serviço Social, fazer uma prova e 

também ter média sete na disciplina objeto do concurso (UFS, 2005)vii. 

No primeiro encontro com a professora foi desenvolvido o planejamento da disciplina, 

em que se definiu o conteúdo de cada dia de aula e os autores que serviram para embasar as 

discussões da disciplina, a metodologia de trabalho e as formas de avaliação. A carga horária 

do monitor é definida em 12 horas semanais, que foram divididas entre o atendimento diurno 

a estudantes e no acompanhamento em sala de aula, incluindo também algumas horas para 

reunião semanal com a professora orientadora e leitura dos textos da disciplina e textos 

complementares necessários ao acompanhamento do conteúdo e suporte aos estudantes. 

No âmbito da participação em sala de aula, houve o acompanhamento semanal das 

turmas, com participação sistemática nas discussões dos textos debatidos em sala de aula, bem 

como de suporte extras sala para dirimir, quando possível, as eventuais dúvidas que iam 

aparecendo ao longo do desenvolvimento da disciplina. 

Cabe enfatizar que essa não foi uma tarefa fácil, haja vista a indisponibilidade de um 

espaço para atendimento individual ou a grupo de estudantes no Departamento de Serviço 

Social e ainda que se tenha a sala de docente, esta é dividida com outros professores, o que 

impede a sua utilização com esse objetivo. Assim, o atendimento foi realizado em sala de aula 

que encontrei disponível e no Centro Acadêmico do Curso Serviço Social. Também Foi 

disponibilizado e-mail para tirar dúvidas dos alunos e para a comunicação com os mesmos, 

assim como o fez a docente. 
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Outra tarefa/atividade deu-se no sentido da colaboração na elaboração de estudos 

dirigidos, aplicados para uma melhor compreensão do conteúdo abordado pela professora. 

Foram criados grupos de discussões com os alunos de cada grupo, que se responsabilizavam 

em abrir o debate, numa interação monitora/professora/alunos, visando o desenvolvimento da 

aprendizagem dos mesmos. Assistimos a filmes (em atividade conjunta com outra disciplina 

do curso) cujo conteúdo se relacionava com o assunto discutido no âmbito da disciplina e 

aplicamos um roteiro, no qual os alunos relacionaram com o conteúdo estudado em sala de 

aula, isso contribuiu para uma maior compreensão do assunto. 

Na última avaliação a professora resolveu realizar uma pesquisa, dividimos as turmas 

em grupos e cada um ficou responsável em pesquisar uma área de atuação do Serviço Social 

tradicional nas décadas de 1960 e 1970 no Estado de Sergipe. Os alunos tiveram como fonte 

para pesquisar os relatórios de estágio realizados no período supracitado nos seguintes 

espaços ocupacionais: SESI, Cidade de Menores, Centro Educacional Roberto Simonsen 

também foi pesquisado os primórdios do Serviço Social antes de sua entrada na Universidade 

Federal de Sergipe. 

A pesquisa proporcionou uma contribuição significativa para os alunos, visto que 

serviu para aprofundar os conhecimentos dos mesmos sobre a atuação do Serviço Social em 

diferentes áreas no Estado de Sergipe, sendo possível perceber como ocorria a moralização da 

questão social, como era o Serviço Social de Casos individuais, de grupos e de comunidade 

durante essa época no Estado. No caso da monitoria, permitiu compreender que a atividade de 

ensino não se restringe à preleção, ou recurso a livros e textos para compreender o tema 

abordado no programa. Percebe-se que a atividade de investigação é também inerente ao 

processo de ensino-aprendizagem, e, no caso do Serviço Social, um eixo importante na 

formação profissional, conforme as Diretrizes Curriculares. (MEC, 2001). 

A monitoria, nesse contexto, tanto serve ao exercício da docência, por permitir 

assegurar à prática docente de assistentes sociais elementos inerentes ao projeto de profissão, 

quais sejam competências teórica, metodológica, ética e política, quanto se vincula à 

formação profissional, por articular nesse momento as dimensões explicitadas nas diretrizes 

curriculares para os cursos de Serviço Social. 

O avançar do conhecimento acerca da prática pedagógica no Serviço Social 
é essencial para garantir a formação de profissionais com os valores ético-
políticos, competências metodológicas e habilidades operativas que apontem 
à inclusão, à igualdade, à justiça e à cidadania. Essas competências não se 
constroem somente a partir do ensino de conhecimentos formais, mas 
especialmente a partir da vivência da construção de saberes pelos alunos, 
viabilizada pela ênfase em processos pedagógicos que os instrumentalizem 
para irem, ao longo da vida, reconstruindo seus saberes de forma crítica e 
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criativa e enfrentando os desafios, cada vez mais complexos, que o mundo 
deles demanda. (FAUSTINI, 2006, p. 623) 

 O exercício da monitoria no âmbito do curso de Serviço Social da UFS deve 

proporcionar ao aluno, além de habilidades referentes à docência a participação nas atividades 

do Departamento de Serviço Social e no colegiado do curso e na vivência das questões 

específicas dos discentes e sua relação com os docentes e o Departamento (UFS, 2009). Desta 

forma, a monitoria permite ao estudante de Serviço Social, uma aproximação da realidade dos 

assistentes sociais que atuam na direção das unidades de formação. 

 Se o desenvolvimento da monitoria constitui-se um momento privilegiado nesse 

processo, por seu turno o exercício docente tende a constituir-se num espaço privilegiado de 

ensino-aprendizagem, que vai além da questão didática e vincula-se ao projeto profissional do 

Serviço Social brasileiro. 

Considerações Finais 

Diante do que foi exposto e a partir das experiências vividas durante o período letivo 

de 2011/1, reafirma-se que o exercício da monitoria constitui-se uma atividade bastante 

enriquecedora e indispensável para uma boa formação do graduando do Curso de Serviço 

Social, principalmente para quem desejar seguir a carreira docente. O exercício da monitoria 

proporciona conhecimentos que enriquecem a formação profissional em Serviço Social, 

permite que o monitor conheça como se dá o processo ensino-aprendizagem desde a 

formulação do programa da disciplina até o seu desenvolvimento; permite apropriar-se da 

realidade do trabalho docente na educação superior; compreender e refletir sobre a disciplina 

na sua relação com a formação acadêmica e profissional de estudantes de Serviço Social, por 

meio da leitura de vários autores que a embasam e das atividades desenvolvidas; e, a partir da 

realidade que os alunos expõem em sala de aula, contribui para uma formação crítica, 

propositiva e criativa do estudante de Serviço Social, visto que está associada ao tripé que 

compõe a Universidade, ou seja, ensino, pesquisa e extensão. 

No que concerne à formação profissional, pode-se dizer que o exercício da monitoria 

incorpora as preocupações postas ao Serviço Social na atualidade, mas há que se destacar, 

para fins de uma formação de qualidade que tenha nessa atividade de ensino-aprendizagem 

um dos seus focos no exercício docente, a necessidade de enxergar alguns desafios, quais 

sejam: 

1) a exigência de rigorosa formação teórico-metodológica que permita 
explicar o atual processo de desenvolvimento capitalista sob a hegemonia 
das finanças e o reconhecimento das formas particulares pelas quais ele vem 
se realizando no Brasil, assim como suas implicações na órbita das políticas 
públicas e conseqüentes refrações no exercício profissional; 2) rigoroso 
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acompanhamento da qualidade acadêmica da formação universitária ante a 
vertiginosa expansão do ensino superior privado e da graduação à distância 
no país; (…) 5) o cultivo de uma atitude crítica e ofensiva na defesa das 
condições de trabalho e da qualidade dos atendimentos, potenciando a nossa 
autonomia profissional. (IAMAMOTO, 2009, p. 43-44) 

Esses desafios devem ser pauta em quaisquer atividades que o exercício profissional 

requeira, incluindo a atividade docente e, no caso da monitoria, devem ser compreendidos 

como inerentes à formação de futuros/as assistentes sociais e elemento importante na 

formação profissional e no exercício da docência. 
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