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Introdução

°papel social da Universidade tem sido posto em ques-
tão, muitas são as exigências e os desafios que recaem sobre
esta instituição. Hoje, as instituições de ensino superior têm
a preocupação de desenvolver a qualidade dos seus cursos de
graduação. No Brasil, não poderia ser diferente, esta inquie-
tação cresceu principalmente em função da "ampliação das
políticas governamentais de avaliação e acompanhamento
dessas instituições" (MAS ETIO , 2010, p.n) 1 que exigem re-
ferenciais mínimos de qualidade como

a organização do currículo de um curso em suas diversas
dimensões, assim como o desempenho docente compe-
tente se apresentam como indicadores fundamentais de
qualidade (MASETIO, 2010, p.n),

Dessa forma, a docência no ensino superior tem sido
submetida a constantes transformações nos seus fundamen-
tos teórico-metodológicos, o que tem gerado investigações so-
bre a formação e preparação do professor universitário para
o exercício de ensinar" e para exercer atividades de pesquisa e

I o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes) analisa
as instituições, os cursos e o desempenho dos estudantes. O processo de
avaliação leva em consideração aspectos como ensino, pesquisa, extensão,
responsabilidade social, gestão da instituição e corpo docente.
2 (GARCIA, 1999; ANDRÉ Et ali 2002; PIMENTA e ANASTASIOU, 2002;

MASETTO, 2000; CUNHA, 2002; ANASTASIOU, 2002; BALZAN, 2000;

MOROSINI, 2001, dentre outros)
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extensão. Nesse contexto, a formação pedagógica assume um
papel relevante e inquestionável para a aquisição de saberes e
práticas indispensáveis à ação docente que vem ampliando os
seus horizontes de atuação.

Quando nos referimos de modo específico à formação
pedagógica do professor universitário, afirmamos que o seu
propósito maior é estimular a inovação, o sentido crítico e a
criatividade e, por essas razões, esta deverá ser ofertada de
forma diversificada nas diferentes instituições universitárias,
possibilitando respostas efetivas às demandas e dilemas pe-
dagógicos enfrentados pelos professores no exercício pro-
fissional docente (LEITINHO, 2008). Todavia, apesar deste
problema ter uma dimensão institucional, "a normalização
sobre a qualificação profissional é posta no âmbito individual,
deixando que cada professor procure dar conta desse reclamo
de forma isolada [...]" (LIMA, 2001, p.06), especificamente
quando se refere à formação para o exercício da tutoria.

Masseto (2010) afirma que muitas vezes o trabalho do-
cente pode nos parecer relativamente fácil, entretanto, mere-
ce séria revisão, principalmente no que concerne à formação
docente no ensino superior. À luz dessa discussão, considera-
mos que a formação inicial não é suficiente para o exercício
da docência universitária, tendo em vista que estudos mais
recentes mostram que o aprendizado do ofício de professor se
dá para além de uma formação teórica, é necessário, portan-
to, um processo de formação contínua, e mais que isso, uma
formação que desperte o docente para a reflexão sobre a sua
própria prática.

Ao considerarmos o aparte teórico do professor reflexi-
vo, verificamos que o desenvolvimento da capacidade de re-
fletir sobre a prática se constitui como um desafio, uma vez
que não se nasce reflexivo e sim, aprende-se a ser reflexivo.
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Ghedin (2007) afirma que "um processo de reflexão significa
um pensar sobre o modo de agir, sobre a ação e também pen-
sar que no próprio momento que se está agindo registrar esta
experiência em ação, torná-Ia significativa no sentido de atri-
buir sentido ao que fazemos (GHEDIN, 2007, P.31). A apro-
ximação com o campo de conhecimentos desse movimento
prático-teórico-prático nos fez perceber a ação tutorial do
professor universitário como uma das vias através das quais
se concretiza esse exercício de reflexão contínua da formação
docente. De acordo com Zabalza (apud LEITINHO, 2011) a
tutoria é utilizada na universidade com a finalidade de melho-
rar a interação pedagógica, pois ela é extremamente necessá-
ria para orientar e dirigir o processo ensino-aprendizagem. °
autor afirma que a tutoria é "uma das competências da docên-
cia universitária, apresentando-se como: conhecimento bási-
co da formação; como atividade diferenciada e independente
da docência, mas que mesclam o trabalho cotidiano." Zabalza
(apud LEITINHO, 2011, p. 2)

Entende-se aqui por tutoria a atividade de mediação
exercida pelo professor, com finalidades de orientação aca-
dêmica e profissional, incluindo dimensões afetivas e moti-
vacionais do aluno. ° tutor é aquele que conhece o processo
ensino-aprendizagem e ensina, além do conhecimento espe-
cífico da sua área, aspectos ligados à carreira profissional, e
ao planejamento de intervenções específicas de ensino para
atingir os objetivos desejados de desenvolvimento individual.
Ressalte-se que formação e a orientação são dois elementos
indissociáveis no desempenho da tutoria. (BAUDRIT, 2009;

ÁLVAREZ PÉREZ, 2002; Argüis et al., 2002).

Nesse sentido é que centramos o nosso estudo na forma-
ção do tutor que atua nos cursos contemplados com o Pro-
grama de Educação Tutorial-PET em duas Universidades
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Cearenses: da Universidade Estadual do Ceará- UECE e da
Universidade Regional do Cariri- URCA. O objetivo da inves-
tigação foi investigar a contribuição do Programa de Educação
Tutorial- PET para a formação dos professores que exercem
a tutoria. Assim, as discussões ora trabalhadas neste artigo,
encontram-se estruturadas da seguinte forma: trazemos em
primeiro lugar uma discussão acerca da tutoria; em segundo
lugar, alguns elementos sobre a história de base legal do PET,
e, em terceiro lugar, apresentamos o resultado da análise dos
dados e as conclusões.

Bases Legais do PET

O Programa de Educação Tutorial- PET pela Coordena-
ção de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior- CAPES
no ano de 1979 sob a denominação de Programa Especial de
Treinamento- PET, iniciativa que visava o fortalecimento do
ensino superior no Brasil.

No ano de 1999, este programa foi transferido para a
Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação-
SESu/MEC. De acordo com Martins (2007), neste período,
o PET enfrentou diferentes problemas na sua manutenção e
até mesmo de acomodação no novo ambiente. E, somente em
2004, o PET passou a ser identificado pelo nome como é co-
nhecido na atualidade.

No que se refere às bases legais, o PET foi oficialmente
instituído pela Lei 11.180/2005 e regulamentado pelas Porta-
rias n? 3.385/2005, n? 1.632/2006 e n? 1.046/2007. A regu-
lamentação do PET define como o programa deve funcionar,
qual a constituição administrativa e acadêmica, além de esta-
belecer as normas e a periodicidade do processo de avaliação
nacional dos grupos.
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A Portaria 976/2010 trouxe inovações para a estrutura
do PET como, por exemplo, a flexibilização e dinamização da
estrutura dos grupos, a união do PET com o Conexões de Sa-
beres, a definição de tempo máximo de exercício da tutoria, a
aproximação com a estrutura acadêmica da universidade e a de-
finição de estruturas internas de gestão do PET. Em seu artigo
20, esta portaria apresentava os objetivos do PET definidos da
seguinte forma:

I - desenvolver atividades acadêmicas em padrões de
qualidade de excelência, mediante grupos de aprendiza-
gem tutorial de natureza coletiva e interdisciplinar;
II - contribuir para a elevação da qualidade da formação
acadêmica dos alunos de graduação;
III - estimular a formação de profissionais e docentes de
elevada qualificação técnica, científica, tecnológica e aca-
dêmica;
IV - formular novas estratégias de desenvolvimento e
modernização do ensino superior no país; e
V - estimular o espírito crítico, bem como a atuação pro-
fissional pautada pela cidadania e pela função social da
educação superior.

Recentemente, a Portaria na 343, de 24 de abril de 20133
altera este artigo acrescentando outros objetivos, a saber:

VI - introduzir novas práticas pedagógicas na graduação;
VII - contribuir para a consolidação e difusão da educa-
ção tutorial como prática de formação na graduação; e
VIII - contribuir com a política de diversidade na ins-
tituição de ensino superior-IES, por meio de ações afir-
mativas em defesa da equidade socioeconômica, étnico-
-racial e de gênero.

3 Esta portaria faz uma série de mudanças em relação à Portaria 976/2010.
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Todos esses objetivos específicos juntos deverão levar à
concretização do objetivo geral do programa que é: " promo-
ver a formação ampla e de qualidade acadêmica dos alunos de
graduação envolvidos direta ou indiretamente com o progra-
ma [ ...] (Manual de Orientações Básicas, 2006, P.07)

Além dos dispositivos legais que regulamentam o PET,
há o Manual de Orientações Básicas que garante uma certa
regularidade das atividades desenvolvidas pelos grupos em
âmbito nacional. O Manual apresenta o programa como um
complemento à formação dos seus integrantes e uma oportu-
nidade para a melhoria de todo o curso no qual está inserido,
garantindo a todos os alunos, sejam petianos ou não, oportu-
nidades de vivenciar experiências não presentes na estrutura
curricular do curso, visando uma formação acadêmica global
(Manual de Orientações Básicas, 2006).

O conhecimento dessas normas e o seu cumprimento ga-
rante que os grupos estejam sempre dentro da filosofia pro-
posta no manual. Nesta investigação, interrogamos os profes-
sores tutores sobre o conhecimento das normas do PET. Para
que o tutor cumpra com as suas atribuições, é necessário que
ele conheça as normas. As respostas mostraram que todos os
sujeitos investigados têm conhecimento da proposta do PET
e atribuem uma conotação positiva a elas principalmente no
que se refere à formação do aluno.

Dentre as normas do PET destaca-se sua filosofia em
contribuir com uma melhor formação seguindo o tripé
da universidade que é o ensino a pesquisa e a extensão,
desenvolvendo nos alunos habilidades para além de sua

formação profissional, contribuindo com seu pensamen-
to crítico, com a resolução de problemas, tornando o
aluno sujeito do seu processo deformação desenvolven-
do neste sua autonomia. Para a execução do programa é
necessário o comitê local de acompanhamento. (Tutor 2)
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Considero as normas efetivas para o crescimento do
aluno que ingressa no programa, pois aponta para um
desenvolvimento mais amplo e não somente relativo ao
conteúdo. (Tutor 4)

As normas do PET são diversas e acredito que são rele-
vantes e necessárias para o funcionamento desse Pro-
grama e também, para o atendimento do perfil dos alu-
nos e tutores que integram, tendo em vista, o diferencial
deste Programa em relação a outros Programas de bol-
sas. (Tutor 5)

Um dos sujeitos destacou que elas foram construídas ao
longo do desenvolvimento do Programa e outro que partici-
pa das alterações ativamente. Vejamos o que eles disseram:

[...] tenho acompanhado atentamente e contribuindo
com todas as discussões a cerca da alteração dessas nor-
mas. (Tutor 1)

Concordo inteiramente com as normas porque elas
emanam de experiências e debates ao longo do desen-
volvimento do programa. (Tutor 6)

Percebemos pois, como a "formação" tem uma certa re-
presentatividade neste programa, a começar pelo número de
vezes em que a palavra é mencionada na sua legislação e no
seu manual de orientações. Pelas respostas que os tutores de-
ram às questões desta pesquisa, percebemos que sempre estão
mencionando a importância da formação do aluno como futu-
ros profissionais, trazendo melhoria do curso de graduação.

Discutiremos a partir das bases legais do PET sobre a
contribuição efetiva desta formação para os alunos e para os
professores, trazendo uma discussão a partir da percepção
dos tutores dos grupos PET da UECE e URCA.
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Bases Metodológicas da Investiga~ão

Um trabalho dessa natureza se constitui numa pesqui-
sa na qual há uma busca por parte do pesquisador em uma
"forma de descortinar o mundo, pois ele atribui significados,
seleciona o que do mundo quer conhecer, interage com o co-
nhecido e se dispõe a comunicá-lo" (GARNICA, 1997, p. 111),
caracterizando-se portanto, numa investigação de abordagem
qualitativa com base no paradigma fenomenológico.

Nela, pautamos na compreensão dos dados observados,
visto que pesquisar um fenômeno é compreendê-lo. Trata-se
de ver o modo de existir do objeto, que é apreendido no pró-
prio existir do pesquisador, daí a subjetividade como questão
importante à fenomenologia.

Nesse sentido, realizamos uma pesquisa exploratória
em duas etapas: 1) a documental, a partir da legislação que
regulamenta o PET e do Manual de Orientações Básicas que
traz as normas gerais e os procedimentos para ingresso no
programa; 2) a empirica, com professores tutores dos gru-
pos PET da Universidade Estadual do Ceará- UECE dos cur-
sos: Serviço Social, Ciências Sociais, História, Enfermagem,
Geografia, Computação, Ciências Biológicas e da Universi-
dade Regional do Cariri- URCA do curso de Enfermagem,
totalizando oito sujeitos, entretanto, obtivemos resposta de
apenas seis investigados.

O instrumento de coleta de dados foi um formulário ele-
trônico com cinco questões, a saber: Qual a contribuição do
exercício da tutoria para a sua formação de professor no en-
sino superior? Você conhece as normas de orientação do PET
MEC? Comente. Quais as principais funções que você exerce
no PET? Você recebeu alguma formação para o exercício da
tutoria? Quais?
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Para a análise dos dados, utilizamos a seguinte técnica:
descrição do discurso dos sujeitos e a interpretação dos dados.

Bases Teóricas da Investiga~ão: Concep~ão de tutoria, tutor e a~ão
tutoria I

A palavra tutor vem do latim tutor e significa guarda, de-
fensor, protetor, curado r, ou seja, aquele que exerce uma tute-
la, ampara, protege, defende, é o guardião. Entretanto, possui
diferentes significados, variando de acordo com a área que
está sendo empregada. Por exemplo, na área de Direito, tutor
significa indivíduo que exerce uma tutela, aquele que ampara
e protege. E na área educacional, o termo também tem sido
utilizado com sentidos diversificados, dentre eles, para desig-
nar aquele que observa os problemas apresentados pelos es-
tudantes e presta assistência de forma eficaz e imediata.

Em relação às significações para os termos tutoria e tu-
tor, Álvarez Pérez (2002) faz um levantamento de algumas
delas, com autores e suas respectivas especificações. Traze-
mos aqui uma definição para o termo tutor:

o tutor irá permanecer com os seus alunos, enquanto se
esforçam para conhecer, assim, ajudá-los-á não só no
que se refere ao progresso geral dos seus estudos, mas
seu desenvolvimento como pessoa e, provavelmente será
a pessoa a que os alunos chegam em um momento de
dificuldade. (Burges)

Professor encarregado de centralizar as informações so-
bre determinados assuntos ensinados aos alunos de uma
turma, comunicam-se com eles e dão aconselhamento
adequado que essa informação permite. (Foulquié)

(ÁLVAREZ PÉREZ, 2002, PA6)
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o termo tutoria é definido da seguinte forma:

Além de ensinar a competência na sua área ou discipli-
na do conhecimento, de saber efetivamente ensinar um
determinado assunto, o professor deve ter um papel
importante como conselheiro, concentrando seus esfor-
ços no desenvolvimento dos alunos. Deve ser um pro-

fissional que conhece o processo ensino-aprendizagem,
mas também o processo de progressão na carreira
profissional, capaz de planejar intervenções específicas
de ensino para atingir os objetivos desejados de de-
senvolvimento individual. Em um modelo de educação
integral deve tender a que todo professor seja simul-
taneamente conselheiro, pelo menos em um nível bá-
sico. Formação e orientação são entendidos como dois
elementos indissociáveis no desempenho do professor.
(Sebastián e Sánchez)

(ÁLVAREZ PÉREZ, 2002, p-46)

A partir destas diferentes definições Álvarez Pérez
(2002) elenca alguns elementos importantes que devem ser
ressaltados acerca delas. Primeiramente, está a necessida-
de do tutor ajudar os alunos para que eles permaneçam na
educação; depois, a importância atribuída ao conhecimen-
to que o professor tutor tem que alcançar de seus alunos,
a fim de ajudá-los a resolver seus problemas, dificuldades
e dúvidas e, por fim, a ideia de que deve contribuir para o
desenvolvimento integrado do indivíduo, em seus diferen-
tes campos': pessoal, escolar, profissional etc. a ideia de
que a tutoria é inerente à função de educar e socializar para
ser realizada por cada professor. A tutoria é uma dimensão
mais de ensino como quaisquer outros conhecimentos a se-
rem desenvolvidos.
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Zabalza (2003, p.12) também afirma que são muitas as
competências de um tutor, o que ele deve ou não deve fa-
zer no processo de tutoria. Dentre as tarefas do tutor está:
a orientação vocacional; orientação psicológica; orientação
regulamentar, curricular e acadêmica, e detectar necessida-
des, carências, acertos e transmiti-Ios ao alunado. O que não
é função do tutor: ministrar aulas particulares; criar falsas
expectativas; exercer função de psiquiatra ou de psicólogo se
não possui formação para isso; suprir as tarefas próprias do
Professor Responsável ou das diferentes comissões.

Sintetizando, percebemos que, na visão dos autores su-
pracitados, as tarefas do tutor estão focadas no ensino e na
orientação dos estudantes, visando o seu desenvolvimento
integral. Entretanto, faz-se importante alertar para as ativida-
des que não competem ao tutor.

No tocante à Ação Tutorial, Argüis et all (2002, p. 20)
afirmam que muitos autores coincidem no que se refere
às dimensões dessa ação e define-as da seguinte forma: A
orientação pessoal, a orientação acadêmica e a orienta-
ção profissional De acordo com Argüis et all (2002, p. 20),
faz-se necessário que esses objetivos sejam fundamentados
em situações concretas, nelas é que os tutores, junto com
toda a equipe, poderão buscar recursos e estratégias para
traçarem o planejamento e a execução da Ação Tutorial em
cada curso.

Análise dos Dados: a educação tutoria I do PEl e a formação do
professor e do aluno

O PET é um programa acadêmico de longo prazo destina-
do a alunos de Instituições de Ensino Superior- IES públicas
e privadas. Visa a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e
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extensão, proporciona a complementação da formação acadê-
mica e, consequentemente, a melhoria da graduação.

Por meio da educação tutorial, o PET pretende estimu-
lar a criação de um modelo pedagógico para a universidade
(Manual de Orientações, P.07). Para tanto, a proposta meto-
dológica de ensino por meio da formação de grupos tutoriais no
PET se caracteriza pela presença de um tutor que é responsável
pela orientação de um grupo de doze alunos e busca estimular
a sua aprendizagem ativa. Martins (2007) afirma que

compreender o significado e realizar uma aproxima-
ção conceitual da educação tutorial impõe, igualmente,
buscar elementos que fundamentem a importância da
tutoria, além de identificar e sistematizar aspectos que
possam delinear o perfil do tutor, suas funções e deveres.
(MARTINS,2007, p. 15).

Cabe ao tutor a responsabilidade perante a IES e a SESu/
MEC, o planejamento e a supervisão das atividades e zelar
pelo desempenho do grupo sob sua orientação. Compete a ele
" orientar os bolsistas no caminho de uma aprendizagem se-
gura, relevante, ativa, planejada e adequada às necessidades
do grupo e do curso como um todo." (Manual de Orientações,
2006, P.07). As atividades de mediar e de orientar estão bem
presentes na educação tutorial, conforme podemos observar
nas falas dos sujeitos quando se referem às suas funções den-
tro do grupo PET:

Orientador, conciliador, pesquisador, amigo dos alunos,
formador, educador, interrnediador. (Tutor 3)

Orientar os alunos nos seus projetos individuais de pes-
quisa; orientá-los na pesquisa coletiva; planejar e acom-
panhar o desenvolvimento das atividades; trabalhar o
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espírito de grupo; observar a coerência com as normas
e com os princípios norteadores do PET. (Tutor 4)

No sentido de garantir uma participação criativa, inte-
rativa e colaborativa de todos os membros no planeja-
mento e na execução das atividades do grupo, procuro
me posicionar simplesmente como mediador, levantan-
do e organizando as discussões [...]. (Tutor 1)

Mesmo desempenhando todas essas funções, o tutor não
6 o único responsável pela aprendizagem do aluno, este tam-
bém, como sujeito ativo, assume a responsabilidade sobre a
ua aprendizagem e o seu desenvolvimento pessoal.

A formação tutorial constitui, portanto, um trabalho co-
letivo entre os tutor e o grupo de alunos petianos, entretanto,
ela deve ir para além dos próprios sujeitos inseridos no grupo.
Laffin (2007) afirma que,

[...] programa de educação tutorial, em seus princípios
explicativos, constitui-se em percursos de formação que
se fundamenta sobre e nas vivências do trabalho, no âm-
bito das relações petianas, ampliando não somente as
experiências pessoais e profissionais do aluno e do tutor
como sujeitos históricos, como também contribui para o
desenvolvimento da função social e institucional da uni-
versidade (LAFFIN, 2007, p. 29).

Portanto, a educação tutorial possibilita ampliação de
conhecimentos tanto dos tutores quanto dos alunos. E mesmo
considerando que os tutores são sujeitos culturalmente mais
experientes do que os alunos, não devemos desconsiderar que
muitos saberes da decência são construídos no exercício da
tutoria, saberes e práticas inovadores que contribuem para a
melhoria do ensino superior. Entretanto, muitos desses sabe-

A FORMAÇÃO 00 PROFESSOR PARA O EXERcíCIO DA TUTORIA NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAl ~ 259



res são adquiridos na prática, pois quando perguntamos aos
investigados se haviam recebido alguma formação específica
para exercer a função de tutores, percebemos que não hou-
ve formação oferta da pela instituição na qual atuam, trata-se
portanto, de iniciativas individuais. Conforme afirma uma das
investigadas:

Não. Nunca tive formação especifica para a tutoria.
Conto com a minha experiência como professora e pes-
quisadora, com a paixão exacerbada para trabalhar
com jovens e para o exercício do magistério. Além da
pós-graduação, tenho formação pedagógica na pers-
pectiva de Paulo Freire especialmente na pedagogia da
autonomia que tento exercitar na prática da tutoria e
por iniciativa própria com leituras sobre tutoria. Temos
uma atividade no PET intitulada iniciação à tutoria que
se processa de bolsistas antigos com bolsistas novatos e
demais bolsistas com os alunos novatos. (Tutor 5)

Entretanto, um dos investigados divergiu dos demais e
afirmou ter recebido esta formação indiretamente:

Sim. Aformação para o exercício da tu to ria foi indireta,
quer seja pela minhaformação de professor, com o mes-
trado e doutorado, e pela experiência anterior enquanto
bolsista do PET na graduação, o que me possibilitou a
oioência e o conhecimento do PET. (Tutor 5)

Esta afirmação nos leva a refletir sobre os diversos sabe-
res que o docente possui, conforme Tardiff (2002, P.36)

pode-se definir o saber docente como um saber plural,
formado pelo amálgama, mais ou menos coerente, de
saberes oriundos da formação profissional e de saberes
disciplinares, curriculares e experienciais.
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Considerando que o tutor é um professor, ele também
adquire novos conhecimentos na tutoria que vão ser somados
aos outros saberes que os docentes já têm.

Sobre os saberes adquiridos para exercer a tutoria, quan-
do interrogamos os tutores acerca da "contribuição do PET
para a formação do tutor", foram destacados alguns elemen-
tos como uma metodologia inovadora, uma prática desafia-
dora, destacando-a como um aprimoramento da formação
docente e um repensar sobre a própria prática, bem como
uma busca de melhor formação, capacitação para atender a
demanda do PET. Vejamos nas falas dos sujeitos:

o processo de acompanhamento dos alunos petianos
contribui com o processo docente a medida que se busca
melhor formação, capacitações em diversas áreas para
atender as demandas do PET [...] (Tutor 2)

A prática da educação tutorial é bastante desafiadora. A
forma diferenciada como o processo ensino-aprendiza-
gem se dá dentro do PET se apresenta como uma meto-
dologia inovadora que pode e deve ser aplicada fora do
grupo PET [...] (Tutor 1)

A tutoria é, por excelência, uma atividade que aprimo-
ra o processo de formação do docente, sobretudo pelo
trabalho coletivo, em grupo, pois os planejamentos, a
execução das atividades, os relatórios, são amplamente
discutidos e avaliados pelo grupo. Outro elemento que
cabe destaque diz respeito ao acompanhamento indivi-
dual de cada aluno que integra o grupo, pois podemos
perceber seu crescimento, suas dificuldades, e com base
nisto estabelecer medidas que visem o crescimento dos
mesmos, integrado ao crescimento do grupo de do curso
de graduação. (Tutor 4)

A FORMAÇÃO DO PROFESSOR PARA O EXERCíCIO DA TUTORIA NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAl ~ 261



[...} A própria experiência de conduzir a Educação Tu-
torial me faz repensar a prática pedagógica vigente, de
modo que eu possa despertar neles o interesse e a cor-
responsabilidade pela aprendizagem, potencializar suas
capacidades e promover autonomia para analisar pro-
blemas e raciocinar criticamente. (Tutor 5)

Como percebemos na fala do Tutor 4, há um outro ele-
mento que merece destaque - o caráter de coletividade - que
aparecem nas falas dos sujeitos quando destacam a valoriza-
ção das atividades coletivas envolvendo tutores e alunos, seja
nos encontros por área, seja na troca de experiência de áreas
diferentes. A coletividade é um dos fatores que proporcionam
o desenvolvimento profissional docente (GARCÍA, 1999).
Quiçá seja no exercício de atividades como estas que os pro-
fessores do ensino superior, ao procurarem repensar a sua
ação, construam novas práticas pedagógicas, novos saberes
constituintes de uma pedagogia universitária mais eficaz.

o PET amplia o olhar do docente sobre a integração
docente/discente; sobre a integração ensino/serviço de
saúde e comunidade. (Tutor 2)

[...} não somente os alunos saem beneficiados neste pro-
cesso, também o tutor interage com outros colegas tuto-
res em outras áreas do conhecimento e istofaz com que o
professor esteja se reciclando mais continuamente para
assim poder também ajudar seus alunos. (Tutor 3)

[...] Diante desses pilares que o Programa de Educação
Tutorial desenvolve e da convivência entre tutor e bol-
sistas e não bolsistas, algumas experiências são ideali-
zadas e implementadas pelos mesmos, e que, na prática
à decência o grupo tem condições de incorporá-Ias para
a melhoria do processo de ensino-aprendizagem e da
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relação professor-aluno. [...] Outro aspecto que tenho
aprendido e buscado exercitar na prática docente é a
valorização de atividades coletivas que estimulem o es-
pírito de cooperação entre os alunos, aspecto este que o

PETtem exercitado deforma contínua. (Tutor 5)

O desenvolvimento de atividades em grupo de alunos fa-
vorece o desempenho de demandas em diversos estágios
de conhecimento dos estudantes tanto na perspectiva
individual como coletiva. Favorece o exercício da tole-
rância frente às diferenças individuais e o não estabe-
lecimento de preferências. O crescimento como profes-
sor em face ao efeito potencializador da dinâmica das
atividades como criatividade, inovação e prenuncio das
ideias que é característica desse segmento geracional
que são os jovens. O programa leva o professor a per-
manente atualização e humanização que se constituem
grande desafio no mundo acadêmico. (Tutor 6)

Em suas falas, também percebemos que mesmo quando
tratam da sua formação, os tutores não deixam de dar desta-
que ao papel que o aluno tem neste processo. De acordo com
Koltermann e Silva (2007), há muito tempo que o trabalho
coletivo tem sido valorizado em processos sociais dos mais
diversos, "sendo também um dos caminhos fundamentais da
formação do aluno e, além disso, por sua condição de favore-
cer o desenvolvimento de habilidades sociais e éticas". (KOL-
TERMANN e SILVA, 2007, p. 50).

Ainda de acordo com estes autores, o processo de educa-
ção tutorial precisa envolver o aluno em diferentes atividades
propostas para a sua formação e qualificação (KOLTERMANN
e SILVA, 2007, p. 52). Nesse sentido, trazemos a percepção
dos tutores acerca da "contribuição do PET para a formação
do aluno". As respostas apontam para as atividades de ensino,
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pesquisa e extensão, que visam a melhoria do curso, desenvol-
vendo os alunos petianos, mas também atingindo os outros
alunos da graduação em que estão inseridos.

De acordo com Kato e Faggian (2007, p. 38) um diferen-
cial deste programa é o movimento emancipatório em relação
às atividades curriculares tradicionais uma vez que as ativida-
des extracurriculares desenvolvidas fazem com que os estu-
dantes interajam com os colegas de seu curso, seja do mesmo
período ou de outro, mas também com estudantes e tutores
de outras áreas de conhecimento. Nas falas dos tutores inves-
tigados, isto fica bem claro quando destacam o caráter coleti-
vo, o trabalho em equipe, o planejamento das atividades com
outros colegas.

[. ..] À mim não resta qualquer dúvida que essaformação
diferenciada é alcançada por aqueles que participam
do programa. Adicionalmente, o PET busca expandir a
educação tutorial como prática pedagógica para além
do próprio grupo, alcançando os alunos da graduação
à qual estão vinculados. Nesses termos, essa formação
também é de certa forma alcançada por outros alunos
da graduação, mesmo que não petianos. (Tutor 1)

[. ..] O PET melhora aformação do bolsista e dos outros
alunos do curso, pois os outros alunos são estimulados
a participarem dos eventos promovidos pelo PET, como
grupos de estudo, eventos culturais e artísticos, dentre
outras atividades que são promovidas e articuladas pelo
PET para contribuir com uma melhor formação do alu-
no. (Tutor 2)

Eu acho que não existe dentro das Universidades bra-
sileiras um programa igual, que contribua tão eficien-
temente com a formação dos alunos nos três eixos en-
sino, pesquisa e extensão. Os alunos ao passarem pelo
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programa saem completos, com uma visão melhor da
realidade, principalmente em sua área profissional e ao
estreitarem suas relações com outros PET' s, obviamen-
te que terão uma melhor visão da sociedade na qual irão
trabalhar nofuturo. (Tutor 3)

[...} proporciona ao conjunto dos alunos uma elevação
no processo deformação, pois o PET desenvolve ativida-
des que envolve todo o curso. Atividades estas planeja-
das com base nos princípios da indissociabilidade entre
ensino, pesquisa e extensão, bem como em conformidade
com o PPP do Curso. (Tutor 4)

O PET é um Programa que contribui diretamente com a
formação profissional do aluno, tendo em vista o amplo
leque de atividades que esse programa possibilita o alu-
no desenvolver dentro do tripé filosófico norteador do
Programa ( Ensino, pesquisa e extensão) além do pro-
cesso de autonomia, uma característica que o Programa
estimula, que torna nesse aluno efuturo profissional um
diferencial no desempenho de seu papel. (Tutor 5)

[. ..] Ofato de vivenciarem as ações em grupo, lhes per-
mitem o desenvolvimento da capacidade de trabalho em
equipe, facilita a compreensão das características e di-
nâmicas individuais, bem como a percepção da respon-
sabilidade coletiva e do compromisso social. (Tutor 6)

Destacamos ainda que, na percepção dos tutores inves-
tigados, o PET também proporciona a formação de profissio-
nais reflexivos e críticos, contestadores, transformadores e
cidadãos, tudo isso também faz com que esses alunos tenham
melhor visão de sociedade, compromisso social, portanto, a
aprendizagem que o PET oferece amplia a visão do estudante
sobre "o papel e as potencialidades de transformação da so-
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ciedade apresentados pela Universidade." (JÚNIOR e GAR-
CIA, 2007, p. 32) A formação do PET contrapõe-se, portanto,
à conteudística tradicional.

Síntese Conclusiva

o objetivo deste texto foi trazer os resultados acerca da
investigação sobre contribuição do Programa de Educação
Tutorial - PET, para a formação dos professores e alunos da
URCAeUECE.

A partir das reflexões teóricas e da análise dos dados po-
demos concluir que:

No que se refere às bases legais ao conhecimento do Ma-
nual de Orientações Básicas do PET, todos os investigados
têm conhecimento dos objetivos e da filosofia do PET, e de-
monstram ter uma visão positiva do programa. Na percepção
dos tutores a metodologia do PET é inovadora para a univer-
sidade e contribui para fortalecer não somente o curso, mas
de modo geral com as IES brasileiras que têm este programa,
sejam públicas ou privadas.

De acordo com os tutores, isto acontece pelo caráter
democrático que o programa tem, e o trabalho coletivo que
melhora a relação docente e discente, discente e discente,
e assim vai se propagando para toda a comunidade quando
os alunos demonstram uma consciência social e política de-
senvolvida, o que vai repercutir na sua atuação profissional.
As atividades promovidas pelos grupos petianos contribuem
para a formação dos alunos envolvidos direta ou indireta-
mente com o programa, uma vez que os eventos, palestras,
cursos, dentre outros, são para todos os que tiverem interes-
se em participar.
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A formação do PET também atinge os tutores, entretan-
to, ficou claro que não é oferecida uma formação específica
para que eles exerçam a função, trata-se de um saber expe-
riencial e de uma autoformação, o fato de estarem orientando
constantemente os alunos, planejando as ações, ajudando-os
a criar resoluções para os problemas que vão surgindo, tudo
isto também forma o professor para o exercício da tutoria e
ajuda a repensar a própria prática docente.

Na percepção dos investigados, o PET contribui não só
para a formação dos alunos petianos como dos outros alunos
do curso e para a formação dos tutores, portanto, concluímos
que este programa tem contribuído para o desenvolvimento
profissional docente, mesmo que seja ainda uma atividade
muito limitada uma vez que há apenas 12 alunos em cada gru-
po PET e um tutor por grupo. Este número diante do grande
contingente de jovens existentes nas universidades brasileiras
ainda deixa muito a desejar, ainda são ações muito pontuais.
Além disso, a formação do professor se resume em iniciativas
isoladas e autoformativa, e deveria ser institucionalizada.

O Brasil tem avançado no que se refere à formação de
professores, entretanto, a política de formação para profes-
sores de nível superior ainda é praticamente inexistente. E
no tocante à formação do professor para exercer a tutoria
presencial nos cursos de graduação, reconhecemos a im-
portância que as bases legais e o Manual de Orientações
têm, entretanto, a natureza desta atividade é muito com-
plexa e requer uma atenção especial para que não perca o
sentido a que se propõe o PET, e para que esta formação
seja institucionalizada.
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