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Resumo

Este artigo tem o objetivo de discutir a educação tutorial, tomando como referência o Programa de Educação
Tutorial (PET). O PET é um programa formado por grupos de aprendizagem, constituídos por discentes, sob a
coordenação de um professor tutor. Volta-se para o fortalecimento da graduação, tendo na educação tutorial o
seu fundamento. Desenvolve ações pautadas na tríade universitária (ensino, pesquisa e extensão), a partir de
princípios, como autonomia, formação ético-cidadã, caráter coletivo etc., inaugurando, dessa forma, um
modelo pedagógico para a universidade brasileira, que propõe uma formação ampla e de qualidade para a
formação em nível de graduação.
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Resumen

Este artículo tiene el objetivo de discutir la educación tutorial, teniendo como base el Programa de Educación
Tutorial (PET). El PET es un programa formado por grupos de aprendizajens, constituídos por estudiantes, bajo
la supervisión de um profesor tutor. Volverse para el fortalecimiento de la graduación, que tiene la educación
tutorial como su fundamento. Desarrola acciones fundamentadas en lo trío universitário (ensino, investigación
y extensión), a partir de principios, como autonomia, formación ética-ciudadana, carácter colectivo etc.,
inaugurando, dessa forma, un modelo pedagógico para la universidad brasileña, que ofrece una formación
ampla y de calidad para la formación em nível de graduación.

Palabras-clave: Graduación. Educación Tutorial. PET.

INTRODUÇÃO
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O ensino superior público brasileiro vem sofrendo significativas transformações, sobretudo desde a reforma de
1968[4], que instituiu uma lei de financiamento de programas de ensino profissional e tecnológico. Conforme
Silva et.al (2010), a finalidade era formar profissionais qualificados, a partir de uma formação global, cientes
da sua responsabilidade social e participantes ativos nas atividades de aprendizagem. Diante disto, era
indispensável buscar alternativas que proporcionasse melhorias ao ensino da graduação.

É sob este prisma de fortalecimento do processo formativo dos discentes que é criado, em 1979, pela
Coordenação de Aperfeiçoamento de Nível Pessoal (CAPES), o Programa Especial de Treinamento[5],
permanecendo neste órgão durante 20 anos. Com ênfase na pesquisa, o objetivo principal desse programa era
formar profissionais para a vida acadêmica. Em 1999, é transferido para a SESu/MEC, ficando sob a
responsabilidade do Departamento de Modernização e Programas da Educação Superior (DEPEM) (BRASIL,
2007a). Desde 2004, identifica-se como Programa de Educação Tutorial (PET), sendo regulamentado pela lei
nº 11.180/2005, e pelas portarias MEC nº 3.385/ 2005, nº 1.632/2006, nº 1.046/2007. Posteriormente, foi
criada a portaria nº 976/2010, com o objetivo de oportunizar inovações estruturais, como a “[...] dinamização
da estrutura dos grupos, a união do PET com o Conexões de Saberes, a definição de tempo máximo de
exercício da tutoria, a aproximação com a estrutura acadêmica da universidade e a definição de estruturas
internas de gestão do PET.” (BRASIL, 2014).

O PET, a partir de uma dinâmica inovadora, destina-se a apoiar grupos de discentes, com até 12 bolsistas, que
expressem o interesse em expandir o seu potencial, a partir da educação tutorial, sob a coordenação de um
professor tutor, contribuindo para a consolidação da graduação nas Instituições de Ensino Superior (IES). Tem
como principal objetivo “[...] promover a formação ampla e de qualidade acadêmica dos alunos de graduação
envolvidos direta ou indiretamente com o programa, estimulando a fixação de valores que reforcem a
cidadania e a consciência social de todos os participantes e a melhoria dos cursos de graduação.” (BRASIL,
2007a, p. 6). Com a ampliação do programa, novos objetivos foram definidos, a exemplo da concepção de
formação cidadã dos bolsistas, mediante a postura crítica diante da realidade.

O PET de hoje visa oferecer uma formação acadêmica de excelente nível,
pretendendo colocar no mercado de trabalho um profissional crítico e atuante. Para
tanto, estimula a realização de pesquisas, a integração acadêmica com a futura
atividade profissional e, para melhorar o ensino de graduação, propõe o
desenvolvimento de novas práticas e experiências pedagógicas. Desta forma, os
bolsistas PET, muitas vezes, são impulsionados a atuar como agentes multiplicadores
de experiências e conteúdos adquiridos, disseminando novas práticas entre a
comunidade acadêmica e junto à população geral. Esse formato de aprender fazendo
configura a indissociabilidade da tríade Ensino-Pesquisa-Extensão que deve estar
sempre presente no planejamento de atividades de um grupo PET. (BARBOSA et al.,
2013, p. 22-23).

A compreensão supracitada é alicerçada no Manual de Orientações Básicas (BRASIL, 2007a), documento que
norteia e respalda as ações do programa. O manual apresenta a concepção filosófica, os objetivos e
características gerais do PET, bem como a estrutura administrativa e as atribuições das instituições e dos
sujeitos envolvidos. De acordo com Silva et.al (2010), desde seu surgimento, o PET passou por expressivas
mudanças, a princípio seu funcionamento foi caracterizado como experimentação, depois pela
institucionalização, e por fim sua expansão e consolidação, sendo criados diversos grupos em todo o Brasil[6].

No decorrer dessas transformações, o programa vivenciou uma fase conturbada, de desestruturação,
cogitando-se a sua extinção. Este momento foi marcado por atrasos no pagamento de bolsas aos alunos, não
pagamento de bolsas de tutores, dando indícios de abolição do PET, por parte do MEC. Nessa ocasião, muitos
bolsistas foram as ruas reivindicarem pela sobrevivência do programa nas IES, instigando um movimento de
articulação e consolidação dos grupos.
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Neste conturbado ano de 1999, configurando uma ação de resistência diante do
quadro de desvalorização do Programa, foi criada a Comissão Executiva Nacional do
PET (Cenapet). A intenção da nova entidade era fortalecer os grupos por meio de um
movimento representativo de tutores e alunos o qual pudesse estabelecer efetiva
interlocução com os organismos federais responsáveis pelo programa. A Cenapet traz
em seu regimento o princípio de defender os interesses e a filosofia do PET, bem
como congregar os grupos, procurando estimular amplo debate acerca das questões
que direta ou indiretamente dizem respeito à sua sustentabilidade em âmbito
nacional. (BARBOSA. et al., 2013, p. 27).

Além desta comissão responsável por estabelecer contato direto com o MEC e suas instituições de apoio,
existem o Encontro Nacional do PET (ENAPET)[7] e os encontros regionais, espaços importantes de discussões
do programa. Nesses eventos são tratadas questões relativas ao PET, a exemplo de sua filosofia, seu
desempenho, sua estrutura e gestão, sistema de avaliação, permitindo o desenvolvimento científico e social
mediante a troca de saberes e experiências entre bolsistas, tutores e egressos. Além disso, constituem-se em
espaços acadêmicos importantes para os petianos apresentarem a sua produção acadêmica, a partir das
atividades desenvolvidas pelos grupos. Desde então, agrega aos princípios da educação tutorial, a
indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão como fios condutores, além de enfocar a autonomia,
a perspectiva ética-cidadã e o caráter coletivo do grupo. É nesta direção que focaremos os fundamentos da
educação tutorial e a sua contribuição na formação profissional em nível de graduação.

FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO TUTORIAL

Falar em educação tutorial[8] pressupõe o entendimento da formação profissional “[...] como um amplo
processo determinado socialmente no conjunto mais geral de uma dada formação social e, particularmente, no
contexto contraditório da universidade-espaço institucional onde se concretiza a formação básica do
profissional.” (CARDOSO; ABREU, 2000, p. 204). Nesse sentido, tal formação deve estar referenciada às
relações sociais, mas precisamente, às relações características da sociedade brasileira contemporânea.

Assim sendo, cabe observar as novas determinações postas à formação e à atuação de todo e qualquer
profissional com a introdução de inovações tecnológicas de base microeletrônica, e inovações organizacionais,
que exigem novos atributos e competências educacionais. Ainda a partir da nova contextualidade
sócio-histórica, cumpre também destacar que a articulação do Brasil à dinâmica mundial exige além de um
projeto socioeconômico e político conectado às reais necessidades da população brasileira, especialmente dos
setores majoritariamente excluídos do acesso aos bens e serviços, um projeto de universidade que leve a cabo
a indissociabilidade entre a pesquisa, o ensino e a extensão. Embora garantida no texto da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (Lei nº 9394/96), essa indissociabilidade não tem sido assegurada no plano da
formação universitária em muitos casos no Brasil.

Nesse contexto, diante das lacunas do ensino superior, o PET volta-se para a referida indissociabilidade, com o
objetivo de fortalecer o ensino de graduação por meio do desenvolvimento de ações nela pautadas,
compreendendo a formação acadêmica em uma perspectiva de totalidade, contrapondo-se à fragmentação.
Para além disso, a formação cidadã também parece carecer de materialidade no contexto atual, isto é, muito
se fala e pouco se exerce a cidadania, fundamentalmente no que concerne ao eixo dos direitos sociais. Aqui
deve ser evocada também a exacerbação do individualismo no trato em sociedade. A proposta da educação
tutorial contempla o respeito à individualidade e o cultivo do espírito coletivo e desenvolve a percepção da
responsabilidade coletiva e do compromisso social.

Com estas considerações, pensamos que essa educação tem um papel relevante na direção de uma política
para o ensino superior fundada na consolidação do tripé ensino, pesquisa e extensão, formadora de massa
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crítica e de cidadãos consequentes e protagonistas da construção de uma sociedade mais justa e igualitária,
que contribuam efetivamente para o desenvolvimento científico e tecnológico do país. Porém, não basta
apenas falar de educação tutorial, como se ela própria se auto-explicasse. É necessário precisar a concepção
de educação tutorial que defendemos, deixando claro, desde logo, que não tem qualquer relação com tutela,
esta entendida como amparo, proteção, dependência etc.

Na educação tutorial, o princípio da autonomia é relevante, tendo em vista que ela se contrapõe às amarras da
lógica educacional tradicional. Confronta a formação social e educacional dos sujeitos, que está baseada no
autoritarismo, subordinação, dependência intelectual e sujeição da consciência na criação de autonomia. Uma
vez que o sujeito, em relações sociais propícias[9], desenvolve a autonomia e amplia a sua capacidade
crítico-reflexiva. Freire (1996, p. 35) alerta que “o respeito à autonomia e à dignidade de cada um é um
imperativo ético e não um favor que podemos ou não conceder uns aos outros.”. A educação tutorial deve ter
como valor central a criação de bases para o desenvolvimento das possibilidades para que o petiano tenha
autonomia.

Além da autonomia, a tutoria deve supor, também, responsabilidade, acompanhamento, exercício dos
princípios democráticos, espírito coletivo, solidariedade, companheirismo e amizade como diretrizes do
processo de ensino e aprendizagem. Supõe ainda, autoridade, distinta de autoritarismo; disciplina e respeito
nas relações tutor-tutorado, estes entre si e demais segmentos da comunidade acadêmica e da sociedade em
seu conjunto. Como enfatizam Ferreira e Ribeiro (2013, p. 92-93, grifo original),

[...] a tutoria jamais deve ser confundida com a construção de laços de dependência
entre tutor e aluno, muito menos com a noção hierárquica de que, por um lado, tutor
é quem detém conhecimento e, por outro, aluno é mero tutelado, alguém que
necessita receber conhecimentos prontos e acabados de modo passivo.

Nessa perspectiva, argumentam os autores (2013, p. 96-97):

Cabe, portanto, tanto ao tutor quanto ao aluno, o desenvolvimento continuado de
competências de cunho motivacional, pedagógico, interacional, gestor e, entre outros,
comunicacional. Neste sentido, merece destaque o fato de a atuação eficaz do tutor
transcender em muito o domínio de conteúdos específicos ou a solidez de uma
produção científico-acadêmica, visto que sua atuação necessariamente perpassa por
outras esferas, tais como dinamismo, flexibilidade, descentralização, bom
relacionamento interpessoal, personalidade gestora, entre outras.

A educação tutorial, portanto, mostra-se como um mecanismo precioso para a formação profissional em nível
de graduação, onde os alunos começam a vivência universitária; adensam seu acúmulo teórico; desenvolvem
o aprendizado da prática profissional; e ampliam seu horizonte cidadão. Caracteriza-se como um processo
crítico-reflexivo, sob orientação e acompanhamento do Professor-Tutor, contando também com a colaboração
de outros docentes e/ou profissionais; não devendo se valer de práticas espontaneístas e assistemáticas, sem
o rigor técnico-científico que tal processo requer. Desse modo, “o método tutorial permite o desenvolvimento
de habilidades de resolução de problemas e pensamento crítico entre os bolsistas [...] e oportuniza aos
estudantes a se tornarem cada vez mais independentes em relação à administração de suas necessidades de
aprendizagem.” (BRASIL, 2007a, p. 5).

Ademais, vale ressaltar que a postura do tutor é uma referência nuclear para a formação acadêmica e cidadã
dos graduandos, em que as dimensões ética e democrática são respaldadas não só no plano do discurso, mas
igualmente no plano das ações.

[...] o papel do tutor se efetiva na valorização do compartilhamento, da troca, da
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orientação, buscando a formação integral e cidadã de todos. Nesse processo, o
próprio tutor é continuamente formado, transformando-se a cada dia no contexto
dinâmico de amadurecimento do grupo. Deve ficar claro que a educação tutorial
assume a formação política como aspecto central para a supracitada horizontalização
dialógica. Afinal, no âmbito de um grupo que visa à transformação como possibilidade
estreitamente vinculada à ação, o exercício de cidadania precisa construir-se a partir
da autocompreensão de cada membro como sujeito político, como gestor, como
agente de mudança. (FERREIRA; RIBEIRO, 2013, p. 94-95).

Entretanto, ressalta-se que “não se aprende a cidadania senão praticando-a, não basta ter acesso ao
significado do que é ser cidadão, é preciso descobri-lo nas entranhas do confronto, da réplica, da tréplica, é
preciso por em conflito o dito, o feito e o que pode ser feito dos escombros, da crise, da harmonia e da
ordem.” (FECHINE; LIMA; ARAÚJO; 2007, p. 46).

A TRÍADE ENSINO-PESQUISA-EXTENSÃO COMO FUNDAMENTO DO PET

O tripé universitário (ensino, pesquisa e extensão) é um princípio característico das instituições universitárias
no Brasil, se apresentando como norte para guiar as suas ações. Essas dimensões são articuladas através do
desenvolvimento de diferentes atividades que se propõem a capacitar o estudante para compreender a
dinâmica da universidade e da sociedade em geral, e nelas intervir de forma qualificada e inovadora.
Possibilita, dessa forma, um gama de aprendizagem e experiências em sua formação acadêmica, cidadã e
ética.

Estas três dimensões devem ser desenvolvidas de forma articulada, numa aproximação efetiva, tornando-se
inviável pensar cada uma delas de forma particular, sob pena de romper com o princípio da indissociabilidade
da tríade que funda a universidade. Nessa direção, o PET se destaca como o único programa que efetivamente
articula as três dimensões, desenvolvendo atividades de ensino, pesquisa e extensão através de grupos de
aprendizagem estruturados com discentes e um professo-tutor.

“A articulação entre ensino, pesquisa e extensão perseguida pelo PET objetiva favorecer a
interdisciplinaridade, retroalimentar o ensino com novas práticas e experiências pedagógicas, além de reforçar
a conscientização do aluno sobre o seu papel no curso, na IES e na sua vida profissional e cidadã.” (MARTINS,
2007, p. 19). Desse modo, o discente/petiano se torna agente multiplicador no âmbito acadêmico, com
desdobramentos significativos para o curso e demais instâncias em que se inscreva a sua participação, seja na
universidade, seja na sociedade.

De acordo com essa metodologia, a realidade, apreendida pela tríade, ponto de partida e desenvolvimento da
educação tutorial, precisa ser constantemente problematizada em suas distintas e múltiplas facetas e formas
de expressão. O contato do graduando/a petiano/a com as dimensões do real deve orientar/referenciar a
resignificação da formação e, conseqüentemente, do exercício profissional.

Nessa perspectiva, situa-se o Programa de Educação Tutorial – PET, constituindo-se

[...], portanto, em uma modalidade de investimento acadêmico em cursos de
graduação que têm sérios compromissos epistemológicos, pedagógicos, éticos e
sociais. Com uma concepção baseada nos moldes de grupos tutoriais de
aprendizagem e orientado pelo objetivo de formar globalmente o aluno; o PET não
visa apenas proporcionar aos bolsistas e aos alunos do curso uma gama nova e
diversificada de conhecimento acadêmico, mas assume a responsabilidade de
contribuir para sua melhor qualificação como pessoa humana e como membro da
sociedade. (BRASIL, 2007a, p. 4-5).
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Assim, “o PET, ao desenvolver ações de ensino, pesquisa e extensão, de maneira articulada, permite uma
formação global, tanto do aluno bolsista quanto dos demais alunos do curso, proporcionando-lhes uma
compreensão mais integral do que ocorre consigo mesmo e no mundo.” (Idem, p. 6). Aqui também cabem
algumas observações, a saber: o que entendemos por ensino, pesquisa e extensão?

Embora de difícil desarticulação no plano real, essas atividades comportam especificidades que as
caracterizam. O ensino, por exemplo, é comumente associado à transmissão, socialização do conhecimento.
Este, por sua vez, é resultado de um processo de pesquisa, sendo a extensão mais vinculada à aplicação do
conhecimento.

Essas noções carecem de maior densidade, principalmente no que concerne à extensão, que deve ser

[...] entendida como prática acadêmica que interliga a Universidade nas suas
atividades de ensino e de pesquisa, com as demandas da maioria da população,
possibilita a formação do profissional cidadão e se credencia, cada vez mais, junto à
sociedade como espaço privilegiado de produção do conhecimento significativo para a
superação das desigualdades sociais existentes. (BRASIL, 2007b, n.p.).

Desse modo, a extensão promove o intercâmbio universidade/sociedade, pois ao tempo em que se direciona
às demandas da sociedade, proporciona o aprendizado ao estudante.

A pesquisa supõe um processo de desvelamento do que não se mostra em sua imediaticidade, processo esse
que deve traduzir a busca de respostas feitas ao real, perquirindo as suas conexões e relações, para que se
proceda à sua reconstrução no plano ideal. Dessa forma, a pesquisa está voltada para a produção de
conhecimento e a sua socialização, ampliando a produção científica nas diferentes áreas em resposta as
necessidades socialmente postas, isto é, a pesquisa une a captação teórica e a ação no real, almejando
contribuir com o processo de transformação da sociedade.

O ensino consiste, antes de tudo, em troca, intercâmbio de saberes e experiências, respeitada sempre a
diferença de acúmulo de cada protagonista. É “saber que ensinar não é [apenas] transferir conhecimento, mas
criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção.” (FREIRE, 1996, p. 27). Resguardadas
essas características, constitui-se, sim, em socialização de conhecimento.

Outro aspecto privilegiado no PET é a interdisciplinaridade, que pode ser entendida como

[...] método de pesquisa e de ensino [também de extensão] voltado para a interação
em uma disciplina, de duas ou mais disciplinas, num processo que pode ir da simples
comunicação de idéias até a integração recíproca de finalidades, objetivos, conceitos,
conteúdos, terminologia, metodologia, procedimentos, dados e formas de
organizá-los e sistematizá-los no processo de elaboração do conhecimento.
(GONÇALVES apud BORDANI, 2007, n.p.).

Fazenda, citada por Casimiro (2007, n.p.), supõe ainda a ultrapassagem da interconexão de saberes, devendo,
conforme nos informa a autora, "dar visibilidade e movimento ao talento escondido que existe em cada um de
nós".

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esses aspectos, aqui brevemente elencados, constituem-se em verdadeiros diferenciais segundo a concepção
de educação tutorial que defendemos, merecendo ser modelar para uma educação de qualidade, socialmente
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referenciada. De acordo com Martins (2007, p. 15), “[...] a educação tutorial caracteriza-se como uma
metodologia de ensino com sérios compromissos epistemológicos, pedagógicos, éticos e sociais, que se efetiva
por meio de grupos de aprendizagem, constituídos por estudantes sob a orientação de professores tutores.”.

A educação tutorial é uma alternativa para o processo de ensino-aprendizagem, onde o tutor estimula à
aprendizagem, eleva o tutorado como sujeito central, autônomo, consciente e crítico, contribuindo na sua
formação pessoal e acadêmica.

Por isso, o debate sobre a essa modalidade de ensino deve ser aprofundada nas IES, uma vez que, essa
contribui para o fortalecimento da graduação, tendo o PET como exemplo. Através do princípio da educação
tutorial articulada com a tríade ensino, pesquisa e extensão, estaremos ampliando as possibilidades de uma
graduação qualificada, ética e consciente numa perspectiva de coletividade.
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pesquisa e a introdução do regime de tempo integral para docentes.” (CERQUEIRA; SANTOS, 2009, p. 5).
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