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Resumo: A sociedade atual, cada vez mais complexa, apresenta uma grande di-
versidade econômica, lingüística e social. É um desafio para as instituições de ensino 
formar alunos preparados para esse mundo. Os estudantes precisam ser capazes de 
pensar, comunicar-se, viver em uma sociedade que se modifica a cada dia. Precisam-
se de alunos solidários, que respeitem as diferenças, com auto-estima elevada. E que 
sejam capazes de resolver problemas de forma positiva e com habilidades interpes-
soais cooperativas. Com esse propósito foi elaborado o projeto “Aluno pesquisador e 
monitor do laboratório de ciências para séries iniciais”. Nessa pesquisa, foram investi-
gadas as habilidades e competências desenvolvidas pelos monitores em planejar as 
atividades, a interação deles, bem como, a aprendizagem e motivação dos monitores 
e alunos envolvidos no projeto, preparando, dessa forma, os estudantes para a inves-
tigação na escola.

PalavRas-chave: investigação na escola, monitoria, ensino de ciências

Organizing and planning tutOring activities fOr the teaching 
Of sciences in elementary schOOl 

abstRact: Contemporary society is increasingly complex and presents a wide 
economical, linguistical and social diversity. It’s a challenge for educational institu-
tions to form students prepared for such a society: students need to develop the 
skills of thinking, communicating and living in a ever-changing society, in which 
they should be solidary, respect the differences, and improve their self-esteem, 
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being capable of solving problems in a positive way, and developing their coope-
rative interpersonal skills. Aiming at responding to this challenge, a project called 
“Sciences Lab’s researcher and tutor student in the Elementary School” was created. 
Based on such a project, this paper investigates: skills and competencies develo-
ped by tutors in the planning of tutoring activities; their interaction as well as the 
learning and motivation of both tutors and students involved in this project, thus 
preparinges students for research in school. 

KeywoRds: research in the school, tutoring, sciences teaching

introdução

As práticas educacionais nem sempre proporcionam um ambiente motivador e 
adequado para o aluno gostar de aprender. Falta espaço para a interação positiva entre 
estudantes de diversas realidades e para o desenvolvimento de habilidades interpessoais, 
ambos necessários num contexto de participação construtiva no trabalho, na comunidade 
e na vida pessoal. Não é fácil educar alunos para uma sociedade que por um lado é pouco 
solidária e extremamente competitiva, e por outro valoriza cada vez mais as parcerias es-
tratégicas e o trabalho em equipe.

Proporcionar ao aluno a oportunidade de trabalhar e interagir com seus colegas 
na sala de aula e fora dela é um desafio. Por meio da cooperação no cotidiano se pode 
criar um ambiente de ajuda mútua, respeito pelas diferenças e responsabilidade compar-
tilhada, desenvolvendo assim as habilidades sociais que objetivamos. Com a finalidade 
de promover a cooperação mútua entre discentes e docentes e a vivência com outros 
alunos de idades diferentes. Considera-se que a formação de monitores contempla, con-
forme (Maldaner, 1995, p. 26) uma tendência atual em que se procura deslocar o foco 
de um sujeito ativo, que é mais voltado para sua própria consciência, para um sujeito 
disposto a um agir comunicativo.

Os estudantes monitores tendem a se colocar no lugar dos outros e a resolver 
problemas que necessitam de cooperação para serem solucionados, além de passarem a 
gostar mais de ir à escola e aprender, utilizando e aprimorando suas habilidades de co-
municação e de raciocínio. As atividades de monitoria se tornam estratégias pedagógicas 
apropriadas para fortalecer o companheirismo entre os colegas e a desenvolver a comuni-
cação, o que se torna comum a todos com a troca de idéias entre os alunos. Os monitores 
são incentivados, no trabalho e na investigação de natureza científica, a desenvolverem 
habilidades com organização e responsabilidade (Borges, 1997).

Nas reuniões preparativas das atividades de ensino se faz necessária a explicação 
dos conceitos, que devem ser construídos com facilidade, mas também com o propósito 
de não serem deformados os mesmos. Segundo Edgar Morin (2001, p. 24), o conheci-
mento, como palavra, idéia e teoria, é fruto de uma tradução e construção por meio da 
linguagem e do pensamento e, por conseguinte, está sujeito ao erro. O conhecimento 
comporta a interpretação, o que introduz o risco de erro na subjetividade do conhecedor, 
de sua visão de mundo e de seus princípios de conhecimento. Para que isso não ocorra, 
é importante a compreensão do conceito antes de iniciar um experimento ou aproveitar 
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um conhecimento acadêmico ou um conhecimento de senso comum. A preocupação dos 
monitores em relação à teoria e à linguagem são de extrema importância para a aborda-
gem do conteúdo com os alunos das séries iniciais. O mesmo cuidado deve ser dispensado 
para as atividades práticas que serão manuseadas pelos estudantes. Pois segundo Morin 
(Ibid., p. 24), o conhecimento não é um espelho das coisas ou do mundo externo. Todas 
as percepções são, ao mesmo tempo, traduções e reconstruções cerebrais com base em 
estímulos ou sinais captados pelos sentidos.

Para Gisela Preuschoff (2003, p. 72), a formação nas escolas deveria ter como 
objetivo as experiências pessoais de meninos e meninas e envolver mais os interesses 
pessoais de cada criança. A autora cita como exemplo a escola alemã Helene Lange, 
na qual, cada turma está sob orientação pedagógica de dois professores, um homem e 
uma mulher. Nessa escola o ensino é considerado de grande qualidade, pois valoriza as 
diferenças entre os gêneros. Seguindo esse ponto de vista, optou-se em trabalhar com 
por grupo misto de monitores.

O conhecimento é resultado da aprendizagem. E isso nos conduz ao necessário 
conceito de motivação, que no caso da aprendizagem é simbiótico, pois sem motivação 
não há aprendizagem. Porém não é suficiente, já que aprendizagem é um processo de 
aquisição e assimilação, mais ou menos consciente, de novos padrões e novas formas de 
perceber, ser, pensar, sentir e agir em interação constante. Compartilhar conhecimento 
requer confiança, precisa ser encorajado e recompensado. Muitos afirmam que vivemos 
na era do conhecimento, mas é possível dizer que vivemos na era da informação. Uma 
informação disponível em quantidade e em dimensão jamais vista em qualquer outra 
época pela humanidade. Transformá-la em conhecimento é o propósito da inteligência 
humana, que o aplica e o transforma, não sendo, de forma alguma, questão de suporte 
ou plataforma. Fica difícil entender por que os estudantes, que têm hoje tantas e tão 
inusitadas oportunidades, não estão interessados no conhecimento. 

Quando se lhes oferece um desafio ou oportunidade de pesquisa por meio da moni-
toria, parece que esse contexto muda. Desta forma, a ética se forma nas mentes com base 
na consciência de que o humano é, ao mesmo tempo, indivíduo, parte da sociedade e parte 
da espécie. Carrega-se esta tripla realidade. Desse modo, todo (Ibid., p.51) desenvolvimento 
verdadeiramente humano deve compreender o desenvolvimento conjunto das autonomias 
individuais, das participações comunitárias e da consciência de pertencer à espécie humana.

A vida, o trabalho e as organizações não esperam, não apresentam soluções ou 
desafios fáceis. Eles são cada vez mais complexos. Exigem preparação, discernimento e 
ousadia. Da exigência cada vez mais intensa e veloz e da competição impiedosa imposta 
pelas leis do mercado resulta essa necessidade de trabalhar em equipe, desenvolvendo 
habilidades para se alcançar nos objetivos propostos.

a coleta dos dados

A pesquisa envolveu alunos de uma escola da rede adventista de Porto Alegre 
(RS) e que se disponibilizaram a participar do projeto. Eles são de idades e séries di-
ferentes, pois o objetivo é interagir opiniões com pontos de vista diversos sobre um 
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mesmo tema trabalhado em função das diferenças de formação escolar e cultural. Um 
grupo misto de sete alunos desenvolveu as atividades em turno inverso ao de suas aulas. 
Foram escolhidos três meninos da sétima série, duas meninas e um menino da sexta 
série e outro da oitava série. 

O processo de seleção se deu por meio de uma ficha de inscrição, que foi distribuí-
da em quatro turmas do ensino fundamental, duas sextas séries, uma sétima e uma oitava, 
no total de cento e vinte cinco fichas. Foram efetuadas setenta e duas inscrições, entre elas, 
obtivemos 70% de meninos e 30% de meninas. Após a inscrição marcamos a prova escrita 
com conhecimentos de ciências, prova prática com manuseio de material de apoio às ati-
vidades de laboratório e técnicas de segurança. Com a análise dos resultados, começamos 
as entrevista e disponibilidade de horário. Enviados aos pais o projeto e o cronograma dos 
dias de atividades, explicando os objetivos, encaminhamentos e autorizações.

Os alunos-monitores orientaram atividades experimentais com alunos das séries 
iniciais. As reuniões, coordenadas por uma professora-orientadora (autora deste trabalho), 
ocorriam semanalmente e variaram de duas a quatro horas, dependendo da atividade. Nas 
aulas aplicadas, a professora-orientadora não participava, o objetivo era deixá-los mais a 
vontade para exercerem as atividades propostas. 

Os dados da pesquisa foram obtidos a partir das transcrições das gravações em áu-
dio e vídeo das reuniões e das aulas desenvolvidas pelos monitores, das fotos tiradas pelos 
próprios monitores e relatórios das práticas realizados pelos alunos. 

Três turmas de educação infantil, envolvendo três professoras e 33 alunos, e cinco 
turmas de séries iniciais, com cinco professoras e cento e vinte dois alunos, participaram 
de uma atividade mensal com os monitores que desenvolveram as aulas de ciências no 
laboratório, seguindo a temática proposta pela professora regente, a qual se orienta pe-
los eixos propostos nos planos de estudo e referenciais curriculares. Antecipadamente, a 
professora-orientadora do projeto disponibilizou alguns materiais e orientou em relação 
à postura, linguagem e técnicas de segurança durante as aulas. Os alunos participantes 
da monitoria elaboram sugestões e estratégias de ensino a partir dos questionamentos 
reconstruídos e das respostas obtidas nas discussões sobre as temáticas estudadas, que 
antecederam as aulas experimentais. 

experiência com monitoria na disciplina de ciências

A partir da análise dos dados empíricos da pesquisa, os resultados foram organiza-
dos em quatro categorias.

Participação e procura pelo projeto de ciência entre meninos e meninas

A análise estatística dos resultados informa que a porcentagem de 70% de meni-
nos e 30% de meninas se mantém constante, tanto nas inscrições como nos resultados 
finais da seleção. Segundo Preuschoff (2003, p. 73), em geral, as meninas possuem mais 
facilidade em aprender a ler e escrever, causam menos problemas e se adaptam melhor. 



Acta Científica – Ciências Humanas – 2º Semestre de 2007 31

Quando não conseguem se destacar nessas habilidades enfrentam um problema grave, já 
que, a convivência social é importante para elas. 

Mas, em áreas como ciências, parecem proceder de forma diferente. Nos anos de 
1995 e 1996 foi realizado um teste qualitativo intitulado “The Third International Mathema-
tics and Science Study”, realizado em 21 países, por quinhentos mil alunos e alunas da quarta 
e da oitava série do ensino fundamental e do terceiro ano do ensino médio, dependendo 
do sistema escolar de cada país. Nas áreas de matemática e ciências, os meninos consegui-
ram, em todos os países exceto na África do Sul, melhores resultados que as meninas, e se 
mostrou maior na medida em que se aumentava a idade. Os resultados do estudo parecem 
comprovar que os meninos conseguem, nessas áreas, resultados mais satisfatórios.

A razão provável da procura pelo projeto é porque eles gostam mais de ciências 
do que elas? O fato de muitos pais considerarem que as meninas têm menos talento em 
ciências do que os meninos parece ser uma das razões. O interessante é que as próprias 
meninas também acreditam nisso. Numa entrevista com uma aluna que no início das 
inscrições demonstrou interesse e depois desistiu, Alu: “Meu pai disse que este tipo de 
projeto é para meninos e que eu deveria participar do projeto de contos e poesias, pois 
combina melhor comigo, e eu acho a mesma coisa”.  

Apesar da existência desse contexto de desestímulo à participação das meninas, 
percebe-se que na monitoria, elas desenvolvem habilidades diferentes dos meninos para 
chegarem num mesmo objetivo. Em determinadas atividades como organização do ma-
terial para as práticas e observação dos alunos, nota-se que elas identificam quais alunos 
precisam mais de orientação, e de forma geral, se comunicam com mais facilidade. 

De acordo com Pease e Pease (2005, p. 20 e 21), as mulheres têm uma capacidade 
inata de captar e decifrar os sinais não-verbais, assim como um olhar atento para os peque-
nos detalhes. Pesquisas de psicólogos da Harvard University demonstraram que as mulheres 
são muito mais atentas para a linguagem corporal do que os homens. Filmes de curta dura-
ção, mostrando diálogos foram exibidos sem som, os voluntários deveriam decifrar o que 
acontecia. O resultado da pesquisa foi que as mulheres fizeram leituras precisas da situação 
em 87% dos casos, contra 42% de acertos dos homens. O cérebro feminino é organizado 
para funcionar em trilhas múltiplas, pois a mulher é capaz de tratar de dois ou três assuntos 
não relacionados ao mesmo tempo. As imagens de ressonância magnética mostram que elas 
utilizam de 14 a 16 áreas do cérebro para avaliar o comportamento das pessoas em relação a 
seis áreas no caso dos homens. Em termos de organização cerebral, a maioria das mulheres 
tem a capacidade de comunicação mais elevada que os homens.

Mudar o foco para o desenvolvimento de competências e habilidades implica, além 
da mudança de postura da escola, um trabalho pedagógico integrado em que se definam 
as responsabilidades de cada aluno, diferentemente se é menino ou menina. O desafio é 
de contribuir para uma mudança significativa na prática didática da escola. Na filmagem 
das aulas, percebe-se que as meninas preferem ficar em grupos com mais meninas e os 
monitores meninos se identificam mais com grupos de meninos; o que pode se constituir 
um fator motivacional facilitador da aprendizagem. A professora da 4ª série confirma essa 
observação: prof. Tan: “Achei interessante colocar meninos e meninas como monitores, 
percebi que eles buscam ficar em grupos do mesmo sexo, e, pelos relatórios do experi-
mento e das discussões em aula, acredito que a aprendizagem foi facilitada”.
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Estratégias elaboradas pelos monitores para ensinar conferem novo signi-
ficado aos próprios conceitos

O ensino de ciência é um processo complexo, porque é ativo não pela participação 
do aluno respondendo as indagações dos professores, mas pelo significado de que quem 
aprende deve se apropriar de cada parcela do saber. Guy claxton (1994, p. 25) descreve que 
a situação estudada, atualmente reflete como vários anos de ciências na escola normalmente 
deixam pequena impressão na mente da maioria dos estudantes. Tal situação aparece com 
clareza no que expõe Maldaner (2000, p. 112), em relação ao modelo de aprendizagem por 
transmissão que está, ainda, muito presente nas salas de aula, constituindo uma prática cons-
tante, apesar de ser criticado pela pesquisa educacional. Após este comentário, as primeiras 
reflexões em grupo e possíveis mudanças nas práticas se fizeram de forma coletiva. 

O trabalho em grupo possibilitou tentativas. As práticas realizadas trouxeram a 
tona uma visão de ciência empirista/indutivista, no exemplo das lâminas de tecidos em 
que qualquer coisa parecia com célula. Como pode ser notado na expressão do rosto e a 
linguagem usada na frase de Lou: “Era assim a célula! (rostos totalmente assustado e de-
sanimado) eu nunca entendi bem a célula, eu só a desenhei lá na 4ª série, para mim parece 
um ovo frito , cheio de coisa dentro.” Prof: “Não é fácil focalizar uma célula, o primeiro 
passo foi dado, vocês conseguiram focalizar partes do tecido que contém células no caso 
específico das lâminas das microvilosidades do intestino, com um aumento maior pode 
ser observado o que realmente é uma célula, mas isso é um corte histológico, a célula 
mesmo é tridimensional.” Gab: “Como assim? Sempre a vi plana nos livros.”

Esperava-se que os monitores compreendessem que a célula é a unidade básica de 
formação dos tecidos e que cada tecido é formado por diferentes células, ocasionando 
suas diversas funções e estruturas. Houve a necessidade de pesquisar e discutir entre os 
alunos sobre os procedimentos que poderiam se utilizar na aula da 4ª série. Com o micros-
cópio e lâminas com células animais e tecidos foi comparando com as gravuras do atlas 
colorido (utilizamos como modelo o tecido epitelial), foram comparadas as células animais 
e tecidos visualizados por eles no microscópio. Depois os monitores representaram com 
desenho o que era observado. Na seqüência, utilizando massinha de modelar, procederam 
fazendo núcleos, citoplasmas e membranas (fig. 1 e 2). As células foram agrupadas em 
uma grande estrutura, sendo cortadas com um fio de nylon (fig. 3). Após o corte, todos 
observaram o resultado com muito entusiasmo. A prática foi repetida com os alunos da 4ª 
série, e os monitores puderam explicar melhor a questão dos cortes histológicos por meio 
de uma visão tridimensional da formação dos tecidos.            

Após a aula aplicada, lemos os relatórios elaborados pelos alunos da 4ª série e entre 
as conclusões, uma dizia: Thi: “Existem milhões de células no corpo, formando um grande 
conjunto, existem também células em vegetais e elas são diferentes, dentro delas tem muita 
coisa, e cada uma tem uma função”. Os monitores fizeram uma avaliação dessa conclusão. 
Gab: “Eu acho que ele não lembrou dos nomes das organelas, mas tentou explicar.” Mat: 
“Acho que ele não sabe o que são essas coisas.” Prof: “Dessa observação, o aluno não enten-
deu a função dos organóides, o que era esperado, mas, de modo, geral ele interpretou bem 
a questão de diferenças entre o nosso corpo e as plantas e formação dos tecidos”. Jul: “É 



Acta Científi ca – Ciências Humanas – 2º Semestre de 2007 33

mesmo eu não tinha parado pra pensar sobre esta parte, realmente parece que ele entendeu 
alguma coisa.” Cri: “De certo modo a questão de agrupamento das células na formação do 
tecido, eu também acho que ele entendeu.” Gab: “Vou estudar mais sobre este assunto, eu 
achei que sabia tudo.” Mat: “Acho que vou ter que fazer o mesmo”.

Estes conceitos fi zeram com que os monitores refl etissem no que estamos trans-
mitindo aos alunos. O ensino está certamente ligado, entre outras razões, ao fato de 
que não se olha para o aluno, só se cobra uma nota. Os monitores elaboraram uma 
estratégia com a qual eles mesmos aprenderam sobre a tridimensionalidade da célula, 
visão que quase não aparece na maioria dos livros didáticos. Pesquisar sobre o que real-
mente o aluno aprendeu, parece desvendar muitas coisas, entre elas, as notas baixas e a 
maneira que explicar um determinado conteúdo. “Ora, mostramos que, na maioria das 
vezes, existia uma enorme defasagem entre os modelos explicativos que eram utilizados 
para aprender um assunto e que os professores ou divulgadores ofereciam na realidade” 
(giordan e vecchi, 1996).

Até então, a questão de bidimensão da célula era bem marcante para os monitores, 
mas com as discussões e estratégias elaboradas para ensinar, os seus próprios conceitos 
que antes não faziam sentido, receberam um novo signifi cado.

Figura 1 e 2: Elaboração dos núcleos. 

Figura 3: Esquema da epiderme após o corte.   
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Habilidades e competências desenvolvidas pelos monitores na prática de 
orientação aos alunos de séries iniciais e contextualização sócio-cultural

A necessidade de orientar o ensino e a aprendizagem para o desenvolvimento de 
competências e habilidades, associado ao conteúdo conceitual, é um dos objetivos princi-
pais das aulas orientadas pelos alunos monitores. 

Durante uma aula aplicada para a primeira série do ensino fundamental, sobre 
evaporação dos líquidos, os monitores manifestaram suas incertezas: Gab: “Não sei se vai 
dar certo, na reunião com a professora deu. Porque será que está demorando? Será que o 
balão é maior? Será que o tubo está muito longe da vela? Eu fiz a experiência antes e deu 
certo.” Alu: “Porque está demorando então?” Gab: “Vou encostar mais o tubo, vamos ver 
o que acontece.” Mat: “Por que o balão está enchendo?” Alu: “Olha que show, está su-
bindo. Parece que está enchendo de água. E tinha água no tubo, mas sem aquecer o tubo, 
o balão estava vazio. E agora? Acho que a água subiu.” Mat: “É quase isso. Ela evaporou 
igual à chaleira com chá na nossa casa, mas não sei se diminui o peso da água quando 
evapora. Vou ter que pesquisar mais sobre isso.” 

Nessa aula, os conteúdos apresentados pelos monitores foram os principais ins-
trumentos para o desenvolvimento dessas habilidades. A abordagem que os monitores 
fizeram dos assuntos, além da postura e responsabilidade, permitiram o desenvolvimento 
de diversas competências. Para desenvolver as competências, foi necessário trabalhar as 
habilidades em conexão com algum conteúdo conceitual, como é o caso das pesquisas 
para preparação das aulas. Philippe Perrenoud (1999, p. 30) propõe que “construir uma 
competência significa aprender a identificar e a encontrar os conhecimentos pertinentes”. 
Isso significa que se torna necessário que os alunos descubram seus próprios caminhos. 
Quanto mais “pronto” é o conhecimento que lhes chega, menos estarão desenvolvendo a 
própria capacidade de buscar o mesmo. Segundo Frank carvalho (2000, p. 89), os alunos 
crescem em conhecimento, quando ensinam e aprendem com os colegas.                                                        

Fer: “Eu gosto do nosso grupo, fazemos uma ótima equipe.” Lou: “Às vezes, só 
a Jul e o Mat querem falar e não dão chance para os outros, isso me chateia um pouco, 
acho que também posso falar, pois me preparei também para isso.” Gab: “Muitas vezes o 
Mat retruca o que a Jul fala, fica incompleto e ele acha que tem que complementar.” Esses 
comentários permitem aos monitores uma avaliação individual e relacional com a equipe, 
fazem refletir a maneira de agir e se posicionar. Nas observações das atitudes fica claro 
que para fazer é necessário conhecer e, principalmente, saber conviver, fortalecendo a au-
tonomia, o comprometimento e a responsabilidade compartilhada, confrontando idéias, 
experiências e resultados de pesquisa, produzindo assim conhecimentos significativos. 

Segundo Juan Pozo (1998, p. 47-50), ensinar a resolver problemas não consiste 
somente em dotar os alunos de habilidades e estratégias eficazes, mas também em criar 
neles o hábito e a atitude de enfrentarem a aprendizagem como um problema para o qual 
deve ser encontrada uma resposta. A aprendizagem por meio da solução de problemas, 
somente se transformará em autônoma e espontânea, se transportada para o âmbito do 
cotidiano, ou seja, se for gerada no aluno a atitude de procurar respostas para seus pró-
prios problemas, como pode se perceber nesse comentário do Gab: “Eu pesquisei sobre 
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as partes que compõem o microscópio, vai que alguma criança me pergunta e eu não sei 
explicar, ia ficar muito chato”.

Fer: “Observe bem, está vendo o vapor que subiu? Bateu na atmosfera gelada onde 
é representada pelo gelo e condensou, veja que as gotas já se formam na parede do béquer. 
Isto é bem igual ao que acontece quando chove”. Além desta fala ele também demonstra ha-
bilidade de interpretação, pois movimentava as mãos, ao explicar o experimento. E os alunos 
estavam bastante atentos, enquanto ele desenvolvia o assunto bem à vontade, pois já havia 
demonstrando desenvoltura ao explicar o que acontecia no béquer. Quando desenvolveu a 
explicação com bastante vivacidade, mostrou-se presente a prática social conscientemente 
desenvolvida e que só pode ser entendida por referência quando os participantes encontram 
sentido no que fazem. A investigação é uma forma de indagação reflexiva, a partir da qual a 
prática se modifica, alterando a maneira de compreendê-la (carr e KeMMis, 1988). 

Segundo fuMagalli (1995, p. 39), a construção coletiva está baseada em dois as-
pectos fundamentais: a comunicação e a cooperação. Lembrar da opinião do outro, escu-
tar, comunicar a própria opinião, em função dos argumentos dados por outros e construir 
projetos para a resolução de tarefas, são alguns dos modos que podemos concretizar a 
comunicação e cooperação necessárias para a construção coletiva de conhecimento. 

A melhoria da aprendizagem e motivação dos alunos das séries iniciais

A professora Tan, da quarta série, incentiva seus alunos a seguirem o exemplo de 
busca da informação pelos monitores. Além de conscientizá-los de que o conhecimento 
vem com a tentativa de solucionar problemas. Prof. Tan afirmou: “A motivação aumentou 
bastante, tem aluno meu querendo ser monitor, e a vontade de mostrar para os colegas o 
que sabem, me fez separar um espaço em que eles trazem curiosidades e apresentam aos 
colegas, isso mostra que a vontade de aprender aumentou. Eu estou gostando disso.”

As questões e os obstáculos encontrados pelos alunos, e o trabalho de construção do 
conhecimento começado na aula prática monitorada, foram continuados em aula teórica com 
a professora da terceira série, como se observa na entrevista. A professora relata: “Meus alunos 
esperam ansiosos pelas aulas e quando não têm, eles perguntam: ‘Quando terá?’. E sobre a 
aprendizagem, eles melhoraram nos conteúdos desenvolvidos, pois questionam mais.”

Em relação aos alunos que foram orientados pelos monitores, houve melhoria de 
aprendizagem e motivação. Na reunião de análise das aulas, separamos os relatórios que 
a professora Mon fez com seus alunos, cada monitor analisou e debateu os resultados. 
Em seguida, alguns exemplos de discussão foram propostos. Conclusão de um aluno da 
3ª série, Lin: “O solo é formado por areia, argila, calcário e restos de animais em mais 
ou menos a mesma quantidade”. Na discussão sobre esse relatório, a análise foi que o 
aluno tinha entendido a questão do solo. Jul disse: “Têm tipos de solo. Será que não ficou 
claro?” Mat: “Mas ele falou algo verdadeiro, só que incompleto”. Prof: “Neste conceito 
a idéia de formação do solo ficou claro, pois ela entendeu do que é composto o solo e 
também citou a questão de quantidade, mostrando uma visão acima do esperado para esta 
série”. Gab: “É até que não está tão ruim assim.” 
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Em outro relatório a conclusão foi: Alu: “O solo é separado em quatro partes: areia, 
argila, calcário e rochas”. A análise dessa conclusão foi em relação à fragmentação do solo. 
Lou: “Separado, já está errado, que complicado”. Mat: “Ele não falou da água. Solo sem 
água é quase um nordeste”. Lou: “Mas parece boa a conclusão dele, eu diria a mesma coisa. 
Jul: “Acho que está bom, mas essa palavra ‘separado’ é que ficou estranha, mas será que não 
falamos isso?” Prof: “Este é um exemplo de fragmentação, vocês precisam realmente cuidar 
com as palavras que usam nas explicações”. Mat: “Acho que a linguagem que usamos precisa 
ser clara, mas percebo que entenderam o que queríamos explicar.”

A professora Mon acredita que a estratégia de aprendizagem com monitores quase 
da mesma idade dos alunos trouxe resultados satisfatórios. Melhorou a aprendizagem 
em ciências e proporcionou situações novas de ação como a investigação na sala de aula, 
baseada nas análises dos resultados. Essa abordagem trouxe um novo significado às aulas, 
pois a partir das dúvidas, ficou claro que algumas concepções foram desestabilizadas e 
que, com alguma certeza, eles irão pesquisar mais sobre o assunto.

Em uma avaliação feita pela professora Tam sobre a monitoria, alguns alunos res-
ponderam que aprendem mais observando o que os monitores fazem, outros disseram 
que os estudantes tiram dúvidas e que explicam bem a matéria, enquanto um grupo co-
mentou que as aulas experimentais ajudam na hora da prova lembrando o que viram. 
Essa avaliação é evidenciada na resposta do Alu: “Eles explicam as coisas que eu não sei. 
Também fazem várias coisas interessantes, quando saio eu sei quase tudo sobre aquele 
assunto, eu entendo melhor aquela matéria.”

considerações finais

A partir dos resultados dessa pesquisa, pode-se considerar que os alunos-monito-
res adquiriram uma interdependência positiva. O sucesso de um está ligado ao êxito do 
outro. Os objetivos são mutuamente inclusivos. Só se alcança o objetivo de aplicar a aula 
se todos trabalharem juntos. Além do que, a responsabilidade individual é construída, pois 
a participação efetiva de cada aluno é essencial na aprendizagem cooperativa. O grupo 
passa por momentos em que respondem, comentam, escrevem, sendo observados por 
seus pares numa participação de iguais. Todos os monitores devem ter a mesma participa-
ção nas atividades e desprender o mesmo esforço para o bom desempenho da equipe.

É importante ressaltar que o trabalho no projeto de monitoria difere daqueles tra-
balhos em grupo. Nos grupos não há garantia de que a colaboração de cada membro seja 
necessária para se alcançar o sucesso (um faz a pesquisa, o outro escreve e outros dois só 
assinam). A monitoria está estruturada de tal forma, que um aluno não possa se aproveitar 
dos esforços de um colega, pois todos querem chegar a um mesmo objetivo. 

Nas reuniões de preparo (aulas aplicadas e discussão dos resultados), a capaci-
dade da auto-avaliação posiciona os alunos monitores de maneira crítica, responsável 
e construtiva, nas diferentes situações das aulas. A utilização do diálogo minimizou os 
conflitos, ajudando-os a tomar decisões coletivas. Segundo Maldaner (2000, p. 132), a 
reflexão sobre a ação permite a criação de novas soluções na prática, de grande impor-
tância para o grupo de pesquisa, nesse caso, os alunos monitores.
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Com o projeto, os monitores estudaram os conteúdos com grande satisfação. De 
acordo com herculano-houzel (2005, p. 94-101), tudo que acontece entre 11 e 18 anos 
é fruto de uma grande revolução química e neurológica. Muitas conexões feitas até a 
infância são abaladas. Todo o sistema de recompensa sofre uma grande baixa e por isso 
não é fácil deixar um cérebro adolescente satisfeito. O corpo cresce desordenadamente, 
distorce a auto-imagem e eles então precisam se identificar com algum grupo. A massa 
cinzenta e o crescimento da massa branca permitem que o raciocínio abstrato seja desen-
volvido e as aptidões definidas. Essa é a fase ideal para se dedicar aos estudos. O cérebro 
tem sede de informação. É, portanto, nesse momento, que a investigação na escola deve 
ser iniciada e não apenas nas universidades. “Nesta idade transbordam energia e estão 
ansiosos para provar suas aptidões ainda não experimentadas, precisam encontrar algum 
curso para sua exuberância de vida” (White, 1970, p. 49).

Segundo giordan e vecchi (1996, p. 95), percebe-se, pois, por meio dos estudos his-
tóricos, que o saber não se adquire de imediato, pela observação. Elabora-se a partir das con-
cepções vigentes, por meio de um longo processo de retomada e decantação que desemboca 
sobre a construção de outra aproximação da realidade. O trabalho iniciado pela professora 
na aula, continuado com a prática orientada pelos monitores. Depois disso, a nova discussão 
com a professora, parece trazer resultados positivos ao ensino e à aprendizagem. 

A partir das leituras de Pedro deMo (2003), observa-se que estamos apenas come-
çando o despertar para a pesquisa. Os monitores já demonstram necessidade de investi-
gar, pois precisam estar preparados para as aulas e, para isso, estudam muito. Preparam-se 
não apenas para apresentarem os temas específicos, como também para a criação de estra-
tégias didáticas. Mediante esse exercício, eles desenvolvem competências utilizando suas 
diversas habilidades, juntos, cada um na função com a qual mais se identifica.

O trabalho em equipe na monitoria permite uma vida social bem ajustada. De acordo 
com herculano-houzel (2005, p. 119 e 120), uma vida social positiva aumenta o número 
de receptores para dopamina no sistema de quem fica satisfeito. Isso ficou claro em 2002, 
quando um estudo norte-americano demonstrou que, em pequenos grupos de animais, os que 
assumiam o controle de seu ambiente apresentavam 20% mais receptores de dopamina no 
organismo. À medida que o indivíduo toma suas próprias decisões, contribui para o seu bem 
estar e diminui o risco da depressão, pois assim fortalece o sistema dopaminérgico.

O aluno é despertado pela motivação e interesse mediante as formas inusitadas 
que uma oportunidade de aprendizagem lhe oferece. A motivação passa, naturalmente, 
pelo desejo de aprender o que está sendo estudado. O ambiente da monitoria favoreceu a 
autonomia, o desenvolvimento de competências e o respeito entre o grupo. 

Segundo claxton (1994, p. 31), o ensino das ciências dos 11 aos 14 anos de idade 
tem a potencialidade de consolidar atitudes essenciais para a aprendizagem e para o controle 
da incerteza. Além de estimular a evolução e a consolidação de aptidões importantes para a 
aprendizagem, especialmente o hábito de pensar corretamente diante de problemas práticos 
e tecnológicos. Esse é realmente um tema difícil para se realizar uma experiência.

De acordo com vygotsKy (1998, p. 108-112), a interação social é origem e motor 
da aprendizagem e do desenvolvimento intelectual. Todas as funções no desenvolvi-
mento do ser humano aparecem primeiro no nível social (interpessoal) e depois no indi-
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vidual (intrapessoal). A aprendizagem humana pressupõe uma natureza social específica 
e um processo por meio do qual as pessoas atuam na vida intelectual daquelas que os 
cercam. Vygotsky propõe o interacionismo, que é baseado em uma visão de desenvolvi-
mento humano apoiada na concepção de um organismo ativo, em que o pensamento é 
construído gradativamente em um ambiente histórico e, em essência, social. A interação 
social possui um papel fundamental no desenvolvimento cognitivo. Toda função no de-
senvolvimento cultural de um sujeito aparece primeiro no nível social, entre pessoas, e 
depois no individual, dentro dele próprio. Portanto, uma atualização dessas noções nos 
possibilita pensar o novo estilo de pedagogia, que favorece a aprendizagem coletiva em 
rede (nível social ou interpessoal) e, ao mesmo tempo, as aprendizagens personalizadas 
(nível individual ou intrapessoal).  

O processo de formação escolar deve ser um permanente investigar e pesquisar, 
confrontando os saberes formais do conhecimento com os saberes informais das expe-
riências no seu cotidiano (rosito, 2000, p. 201). Faz sentido então, o professor organizar 
condições para o aluno realizar experiências de aprendizagem em suas mais diversas lin-
guagens e naturezas: cognitiva, afetiva, humana, técnica e comunicacional, entre outras. 
Deve formar também para que o estudante atue de modo autônomo, criativo e solidário 
no exercício do trabalho.
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