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Resumo: A monitoria é uma atividade importante para a formação do aluno e 
contribui diretamente para a preparação do estudante de graduação para o exercício 
da docência, já que vai permitir uma visão concreta da realidade do docente que 
atua na educação superior. Para além de inserir o discente nas atividades docentes, 
tem a finalidade complementar a formação acadêmica. O presente trabalho tem 
como objetivo central relatar a experiência em monitoria no curso de Serviço Social 
da Faculdade Raimundo Sá, Picos- Pi, e sua importância para o exercício da 
docência. Detém-se nas atividades realizadas no âmbito do Programa de Monitoria 
da Faculdade Raimundo Sá, dentro da disciplina Fundamentos Históricos, teóricos e 
metodológicos III, em 2015. Através da vivência e da leitura de bibliografia 
especializada na área, percebeu-se a importância da monitoria para o processo de 
formação acadêmica em Serviço Social e o interesse e habilidade para o exercício 
docente, bem como a produção de conhecimento em Serviço Social. 
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ABSTRACT: Monitoring is an important activity for the formation of the student and 
contributes directly to the graduate student in preparation for the teaching profession, 
as it will allow a concrete vision of the teaching of reality engaged in higher 
education. In addition to inserting the students in the teaching activities, is intended 
to complement the academic training. This study was aimed to report the experience 
in monitoring the course of Social Work Faculty Raimundo Sá, Picos- Pi, and its 
importance to the exercise of teaching. It holds up the activities carried out under the 
monitoring program of the School Raimundo Sá, within the discipline Historical 
Foundations, theoretical and methodological III in 2015. Through the experience and 
bibliography reading specialist in the area, we realized the importance of monitoring 
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to the process of academic background in Social Work and the interest and ability for 
teaching exercise as well as the production of knowledge in Social Work. 
 

Keywords: Monitoring. Academic education. Social service. Teaching. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A monitoria é uma atividade importante para a formação profissional em 

basicamente todas as áreas do conhecimento e tem o intuito de preparar o 

estudante graduando para o exercício da docência, já que irá permitir uma 

aproximação da realidadedo professor que atuantena educação superior. Se objetiva 

na inserção do discente de graduação nas atividades docentes, para assim, 

complementar a formação acadêmica. 

Assim, a prática da monitoria pode ser definida como um processo onde 

alunos, auxiliam outros alunos na relação ensino-aprendizagem, sob a orientação do 

docente. A prática da monitoria vai permitir uma aproximação às atividades da 

relação ensino-aprendizagem e possibilitar ao bacharelando apropriar-se de 

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

elaboração de atividades avaliativas, bem como a didática utilizada durante as aulas.  

A importância da monitoria para o graduando em Serviço Social consiste no 

aperfeiçoamento do processo de formação do discente já que esse será um 

profissional que atenderá a determinado publico. A monitoria nas disciplinas do 

curso também permitirá a aproximação à realidade do docente que atua na 

educação superior, possibilitando a experiência da vida acadêmica por meio da 

participação do aluno em diversas funções da organização e desenvolvimento da 

disciplina e também a aprendizagem de habilidades em atividades ligadas ao 

ensino. 

No Serviço Social, ao que diz respeito a docência, existe na regulamentação 

da profissão de assistente social a definição que consta no Artigo 5º da Lei 8.662/93, 

que as funções que são ligadas ao magistério de ensino superior em disciplinas 

específicas da profissão, a supervisão acadêmica de estagiários e a coordenação de 
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unidades de ensino e cursos deServiço Social de graduação e pós-graduação são 

atribuições no âmbito privativo dos assistentes sociais (BRASIL, 1993). 

No entanto, vale ressaltar que esse assunto é muito pouco explorado no 

âmbito do serviço social. Assim, vê-se a importância da monitoria como despertar do 

interesse do discente pela docência. 

 

 

Faustini (2006, p. 622), aponta que: 

Um dos espaços privilegiados dessa formação é a sala de aula. Esta 
revela-se como um lócus 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. 
 
 

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

atividadesdesenvolvidas no âmbito da monitoria na disciplina Fundamentos 

Históricos e Teórico-Metodológicos do Serviço Social III, desenvolvida nos períodos 

letivos de 2015/2 no Curso de Serviço Social da Faculdade R. Sá. Buscando uma 

reflexão sobre a presença do monitor em sala de aula e as contribuições da 

monitoria para o interesse do discente pela docência após sua formação. 

 

 

2. FORMAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL: TRAJETÓRIA E DESAFIOS 

CONTEMPORÂNEOS. 

 

O surgimento da profissão, na década de 1930, traz consigo a necessidade 

do Estado de criar mecanismos para diminuir os conflitos decorrentes da relação 

capital/trabalho, que por sua vez gera a “questão social”. No Brasil, a profissão 

surge, inicialmente, por meio do Centro de Estudos e Ação social de São Paulo 

(CEAS), em 1932 (IAMAMOTO; CARVALHO, 2008). 

Vinculados à Igreja Católica, os primeiros cursos de Serviço Social da 

América Latina tinham como base da formação o aspecto doutrinário e moral; a 

capacitação técnica só foi desenvolvida depois com forte influência estadunidense 



4 
 

nas décadas de 1940 e 1950, onde os métodos de Serviço Social eram de caso, de 

grupo e de comunidade. Assim, segundo Aguiar (1995, p. 31) “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”. 

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

de prestar socorro às famílias dos soldados envolvidos na 2ª Guerra Mundial 

(pracinhas), depois as atividades dessa instituição ficaram voltadas para a infância e 

maternidade. Predominavam o assistencialismo com obras de caridade e as ações 

da primeira dama, Darci Vargas, que inauguram o que se caracterizou como 

“primeiro-damismo”. Essa época, as políticas sociais se apresentavam de forma 

fragmentada, sendo esta a forma que o Estado encontrou para responder tanto as 

demandas do capital e 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). 

 

Em primeira instancia, o assistente social era convocado a trabalhar apenas 

como mero executor de políticas sociais, este quadro se modificou apenas após o 

inicio do Movimento de Reconceituação, iniciado na década de 1960. 

A década de 1970 traz a primeira aproximação do serviço social com o 

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

assim poder nela intervir. Essa aproximação contribuiu para o processo de ruptura 

teórica, mas trouxe equívocos, já que esse encontro do serviço social com a tradição 

marxista vem pela prática político-partidária e não pela leitura de Marx da sua fonte. 

Assim: 

 

O que importa ressaltar - para os fins da presente análise - é que se 
a descoberta do marxismo pelo Serviço Social latino-americano 
contribuiu decisivamente para um processo de ruptura teórica e 
prática com a tradição profissional, as formas pelas quais se deu 
aquela aproximação do Serviço Social com o amplo e heterogêneo 
universo marxista foram também responsáveis por inúmeros 
equívocos e impasses de ordem teórica, política eprofissional cujas 
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refrações até hoje se fazem presentes. O encontro do Serviço Social 
com a perspectiva crítico-dialética deu-se por meio do filtro da prática 
político-partidária. Por meio dela muitas inquietudes foram 
transferidas da militância política para a prática profissional, 
estabelecendo-se freqüentemente uma relação de identidade entre 
ambas, deixando de lado suas diferenças e, assim, impossibilitando 
a análise criteriosa de suas mútuas relações. (IAMAMOTO; 
CARVALHO, 2008, p. 209) 

 

Somente na década de 1980 é que a profissão se sintoniza com o marxismo, 

tomando como norte a necessidade de compreender a profissão inserida na divisão 

sócio-técnica do trabalho na sociedade capitalista, segundo Iamamoto; Carvalho, 

2000. 

Nesse contexto, foram levantados vários questionamentos, no que diz 

respeito as conquistas e os dilemas da época. Assim, surge a criação de um perfil 

profissional com competência teórico-critico. Além disso, é apontadaa importância 

da perspectiva teórico-metodológica. 

 

Outro tema, emergente nos anos 1980, foi o da história, teoria e 
metodologia no Serviço Social, um dos eixos necessários da 
formação profissional, que permanece como questão a merecer 
aprofundamentos, incorporando o acúmulo já obtido ao longo da 
década passada. (IAMAMOTO; CARVALHO, 2000, p. 189). 

 

A década de 1980 ainda traz outro dilema, que se encontra no fato do 

distanciamento entre as perspectivas teórico-metodológicas e a pratica profissional. O 

marxismo não dá conta de responder tudo. Assim:  

 

Um outro nódulo problemático tem sido a distância constatada entre 
o tratamento teórico-sistemático das matrizes teórico-metodológicas 
e a quotidianidade da prática profissional. Salienta-se a necessidade 
de trabalhar o campo das mediações, que possibilitem transitar de 
níveis elevados de abstração para as singularidades do fazer 
profissional, o que vem reclamando desenvolvimentos mais amplos. 
O dilema metodológico é o de detectar as dimensões de 
universalidade, particularidade e singularidadena análise dos 
fenômenos presentes no contexto da prática profissional. 
(IAMAMOTO;CARVALHO, 2000, p.190) 

 

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

brasileiro. 

A maturidade intelectual da profissão de acordo com Netto (2007), dar-se-á 

com a consolidação do 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 (ABEPSS) em 1996.  

Nessa trajetória explicitada aqui, já é possível perceber que o serviço social 

desde sua gênese, possui inúmeros desafios. Contemporaneamente, não é 

diferente. Assim, conforme pontua Iamamoto; Carvalho (2000, p.19): 

 

Um dos maiores desafios que o Assistente Social vive no presente é 
desenvolver sua capacidade de decifrar a realidade e construir 
propostas de trabalho criativas e capazes de preservar e efetivar 
direitos, a partir de demandas emergentes no cotidiano. Enfim, ser 
um profissional propositivoe não só executivo.  

 

Com tudo isso, faz-se necessário destacar que outro desafio que se faz à 

profissão que é o profissional se privar do uso do chamado messianismo que 

IAMAMOTO; CARVALHO (2000, p.22) apontam como: “uma visão heróica do 

Serviço Social que reforça unilateralmente a subjetividade dos sujeitos, a sua 

vontade política sem confrontá-la com as possibilidades e limites da realidade 

social.” Assim, quando a profissão se volta contemporaneamente a esse plano, 

pode-se ver uma regressão ao serviço social doutrinário. 

A profissão ainda de vê inserida, logo após vários avanços no âmbito social, 

em um contexto histórico neoliberal, que trouxe consigo a desresponsabilização do 

estado por parte do âmbito social, e a sociedade civil por meio de organizações 

passa a dar respostas as demandas. É um período de regressão social. 

No processo de trabalho do assistente social, a “questão social” configura-se 

como objeto sobre o qual necessita a ação, conhecimento e leitura da realidade 

concreta do Serviço Social. O que leva o assistente social a uma necessidade 

constante de empreender esforços para desvendar oscondicionantes 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. 
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Assim, dentro da formação profissional, o exercício do magistério, ocupa um 

lugar privilegiado de análise para a produção de conhecimento. Dessa forma,  

conforme destaca Almeida (2009, p. 639) “(...) 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”. Assim, tem-se no exercício do magistério um lócus 

potencial de aprimoramento da categoria profissional.  

  

 

2.1. Monitoria acadêmica e sua contribuição para a docência em Serviço Social. 

 

A docência em Serviço Social é uma das atribuições privativas dos/as 

assistentes sociais. A Lei 8662/93, em seu artigo 5º, inciso V, aponta que somente 

os profissionais de Serviço Social, devidamente registrados no conselho da classe é 

que 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 deformação regular”. 

Cabe destacar que para ministrar aulas é condicionante 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 

não ser uma licenciatura plena, não prepara o profissional para a prática 

pedagógica, e nesse sentido que a monitoria no âmbito do curso visa promover o 

contato do discente de graduação com a prática do ensino superior. O estudante vai 

ter a vivencia real da sala de aula, desde o planejamento até a execução. 

 

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 
educaçãosuperior, bem como oxigenando e afirmando a formação 
acadêmica aosdesafios postos pela realidade local e nacional. 
(ALMEIDA 2009, p. 646) 
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A extensão universitária é uma modalidade que sempre esteve presente 

dentro do processo de formação de serviço social. É uma atividade desenvolvida no 

âmbito da docência no ensino superior que sempre se vinculou aformação 

profissional. Desse modo, “a extensão é uma via de mão-dupla, com trânsito 

assegurado àcomunidade acadêmica, que encontrará na sociedade, a oportunidade 

de elaboração da práxisde um conhecimento acadêmico”, como sinaliza a Lei 

9.394/1996 (PLANO NACIONAL DE EXTENSÃO, 2000/2001, p. 1). 

Dentro da graduação em Serviço Social, não apenas a extensão aparece 

como parte fundamental, a pesquisa também é fundante desde a década de 1970, 

assim: 

 

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). 

 

Dentro de um Estado reducionista liberal, que se encolhe diante de fatores sociais, 

as universidades publicas também são diretamente afetadas, passando problemas 

financeiros e assim, encontrando dificuldade em manter o tripé da graduação 

ensino/pesquisa/extensão e em resposta a essa situação vê-se o crescimento do numero de 

instituições privadas causado uma banalização do conceito de universidade.  

Além das funções inerentes ao tripé da ensino/pesquisa/extensão as funções de 

direção desempenhada no curso de serviço social nas unidades de formação no âmbito da 

graduação e da pós-graduação têm sido impactadas. 

 

As discussões em torno do processo de reforma da universidade, 
osprogramas governamentais de ampliação do acesso por meio 
dosfinanciamentos de ampliação do acesso por meio dos 
financiamentos, bolsase políticas de ação afirmativas, a educação à 
distância, a participação nosprocessos de avaliação institucional e 
nos exames nacionais, têm ocupado aagenda de diferentes diretores 
de unidade acadêmica na condição deassuntos urgentes, 
conflituosos em sua grande maioria com as referênciasconstruídas 
na profissão, que se colocam sempre na ordem do dia em razãode 
suas vinculações institucionais com as condições de sobrevivência 
daspróprias unidades acadêmicas. (ALMEIDA, 2009, p. 12). 
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As questões colocadas acima vão respaldar a importância da monitoria, como 

atividade inerente a docência no ensino superior e esclarecer pontos como as 

atribuições que competem apenas ao profissional do serviço social. Além disso, 

através da monitoria, o discente passa a compreender melhor a dinâmica da 

educação superior no Brasil e os inúmeros desafios e seus rebatimentos na 

formação profissional e no exercício da docência.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do que aqui foi exposto, e a partir das experiências vividas durante o 

períodoletivo de 2015/2, reafirma-se a importância do exercício da monitoria como 

atividade enriquecedora e indispensável para uma boa formação no curso de serviço 

social, principalmente para o futuro profissional que tem o desejo de exercer a 

docência após a conclusão do curso. A monitoria proporciona a apreensão do 

processo ensino-aprendizagem; permite também, apropriação da realidade do 

trabalho do docente na educação superior e uma reflexão da disciplina na sua 

relação com a formação acadêmica e profissional de serviço social, por meio de 

leituras de autores que embasam a profissão e as atividades feitas. 

No que diz respeito à formação profissional, pode-se afirmar que o exercício 

da monitoria irá incorpora as preocupações postas ao Serviço Social na 

contemporaneidade, destacando que, para fins de uma formação de qualidade que 

tenha nessa atividade de ensino-aprendizagemum dos seus focos no exercício 

docente, a necessidade de enxergar alguns desafios. 

Assim, a monitoria, deve ser compreendida como inerente à formação de 

futuros/as assistentes sociais e elemento importante naformação profissional e no 

exercício da docência. 

  A monitoria contribui também para o crescimento profissional, já que 

proporciona a junção entre teoria e prática, dando uma vivencia real do exercício da 

profissão no campo da docência, dando a oportunidade de vivenciar de fato os 

desafios que se impõe ao profissional. 
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