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O sistema capitalista impôs, a partir de meados de 1980, mudanças tecnológicas e 
organizacionais, configurando certas tendências no mundo produtivo e na vida dos centros urbanos. 
A flexibilização da produção e reestruturação das ocupações; integração dos setores produtivos, a 
valorização dos saberes dos trabalhadores não ligados ao trabalho prescrito, a difusão de novas 
tecnologias, a informática e telecomunicações, a internet, o maior número de relações interpessoais, 
este conjunto impõe novos desafios a serem enfrentados pelos cidadãos. 

Essas transformações estão associadas também aos processos de globalização da economia e 
a crise de empregos, impondo assim, mudanças no conceito de qualificação, levando a um 
movimento generalizado, em diversos países do mundo, de reformulação de seus sistemas de 
educação profissional.  

As habilidades desse novo cidadão passam pela leitura do mundo fundamentada nos 
conhecimentos historicamente acumulados, científicos e culturais, análises críticas das informações 
socialmente veiculadas, compreensão de mapas e tabelas, desenvoltura social, comunicação e 
expressão e capacidade de solução de problemas. 

Com isso, coloca-se a necessidade de criação de novos códigos que aproximem a educação 
das tendências produtivas. Essas mudanças buscam proporcionar aos jovens acadêmicos, uma 
passagem menos traumática para o mundo do trabalho e com a convivência social; esta integração 
renovadora contribui com alternativas para melhorar a inclusão social. 

Atualmente, os cursos de graduação têm definido dentro de seus projetos pedagógicos, como 
um dos objetivos, a formação do cidadão crítico, criativo, capaz de estabelecer relações e fazer 
julgamentos; ser atuante, responsável e comprometido com o que faz; ser bem informado, capaz de 
se perceber no grupo e atuar no sentido de seu fortalecimento e de sua coesão. 

Ensinar significa estimular, guiar e orientar o processo de aprendizagem. Aprender tem tudo 
a ver com o existir, e o existir é fazer saltos, crescer, ir além de si mesmo, na conquista de novos 
valores e novos comportamentos. 

Nas novas teorias pedagógicas, a ênfase é dada na redescoberta do conhecimento a partir da 
atividade do acadêmico de forma cooperativa e contextualizada. A técnica recai na maneira pela 
qual o acadêmico aprende os conteúdos, ou seja: o processo. As atividades podem ser entendidas 
como um conjunto integrado e articulado de situações organizadas de modo a promover 
aprendizagens significativas. Estas atividades devem ser guiadas para atender a necessidade de se 
estimular nos acadêmicos expectativas, conhecimentos, habilidades e atitudes, que lhes dêem 
subsídios para serem cada vez mais ativos, capazes de analisar as condições históricas, sociais e 
políticas em que se desenvolvem, para que não somente possam descrever o mundo que os rodeia, 
mas que sejam capazes de transformá-lo. 

O trabalho coletivo tem sido valorizado já há muito tempo, em processos sociais, sendo 
também considerado um dos caminhos fundamentais de formação do acadêmico e, além disso,  
favorece o desenvolvimento de habilidades sociais e éticas. Conviver com opiniões e valores 
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diferentes e respeitá-los sem deixar de interagir com eles é um dos maiores desafios colocados hoje 
para os cidadãos de todo o mundo e para os trabalhadores de qualquer tipo de setor ou empresa. 

Nesse sentido, é necessário fomentar nos acadêmicos, por meio de ação coletiva, o 
desenvolvimento da capacidade crítico-criativa, a partir das atividades integradas sob a ótica de 
resolução de problemas e execução de projetos, da proposição de tarefas complexas e desafios que 
os incitem a mobilizar seus conhecimentos, suas habilidades e suas atitudes, também, denominadas 
de competências. Estas competências são assumidas como um conjunto identificável de 
conhecimentos (saberes), práticas (saber-fazer) e atitudes (saber-ser) que respectivamente podem 
ser correlacionadas às atividades de ensino, pesquisa e extensão, as quais mobilizadas de forma 
integrada podem levar a um desempenho futuro altamente promissor diante da vida e no campo 
profissional. 

Desenvolver competências exige a programação de atividades de acordo com o tipo de 
experiência que cada uma delas proporcionará aos acadêmicos: algumas desenvolvem a capacidade 
de pesquisa, outras a de concentração ou de síntese, de relacionamento interpessoal, de crítica, de 
planejamento; outras atividades pedagógicas desenvolvem a comunicação escrita, a leitura e 
interpretação, a solução de problemas, além das diferentes competências ligadas ao desempenho 
profissional. 

A atividade de Tutoria, especialmente dentro do âmbito da educação, diz respeito ao 
acompanhamento próximo e a orientação sistemática de grupos de acadêmicos realizada por 
profissionais experientes na área de formação. O processo de aprendizagem para ser efetivo implica 
na presença de alguém que tenha o papel de mediador e facilitador para o aprendiz, do novo a ser 
conhecido, enfrentado e assimilado. Tutorar significa cuidar, proteger, amparar, representar, 
defender e assistir. 

Mediante um processo de Educação Tutorial, o tutor precisa estar atento para a necessidade 
de envolver os acadêmicos com diferentes atividades educativas, de maneira que todos percebam 
com clareza o por quê de se realizar cada tarefa/atividade, buscando dar significado e sentido em 
sua formação.  

Com esse propósito, a Educação Tutorial tem como objetivo geral melhorar o processo de 
ensino-aprendizagem junto aos cursos de graduação, ampliando as perspectivas na formação e 
qualificação dos acadêmicos, integrando as dimensões, conceitual, social e experimental e 
elaborando coletivamente/ criticamente a experiência de aprendizagem.  

A atividade de tutoria favorece a habilidade de trabalho em grupo, promove a cooperação e 
o estímulo constante de seus membros, a troca de mecanismos de enfrentamento de dificuldades, o 
respeito a objetivos comuns e, especialmente, uma análise menos individualista e mais criativa de 
problemas relacionados ao desenvolvimento da prática profissional futura. A orientação engloba a 
discussão, não apenas de questões derivadas do processo ensino-aprendizagem e da profissão em si, 
mas também a reflexão sobre os relacionamentos estabelecidos pelos acadêmicos em seu cotidiano 
com os professores, colegas de curso e comunidade em geral. 

Desse modo, os princípios básicos norteadores da Educação Tutorial podem ser assim 
considerados: deve proporcionar uma formação humana integral e sólida; estabelecer mecanismos 
para identificar os conhecimentos prévios dos acadêmicos e a sua visão do mundo, de modo a 
facilitar a contextualização e a resolução de atividades que busquem o desenvolvimento das 
competências. As atividades planejadas de acordo com as competências que se quer desenvolver, 
deverão estimular o trabalho coletivo integrado ao curso e à comunidade, com a finalidade de obter 
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habilidades sociais; outras devem despertar o espírito de investigação, com o intuito de propiciar a 
capacidade crítico-criativo, ambas integradas ao ensino-aprendizagem e ao processo de formação de 
cidadãos responsáveis. 

Ao compor as competências específicas de cada atividade é preciso que o tutor identifique 
as ações e os componentes, os conhecimentos, as habilidades e as atitudes, assim como, os 
indicadores que permitirão avaliar tais competências adquiridas. 

A implementação das atividades em forma de projetos consiste em planejar 
intencionalmente um conjunto de ações com vista a atingir um ou mais fins, sendo que os mesmos 
se constituem como facilitadores do aprendizado e para melhor sedimentação de conteúdos. Nesta 
concepção, os projetos servem para integrar o conhecimento de forma a evitar a fragmentação, vista 
como ruptura e desarticulação entre os conhecimentos e a vida real, por vezes percebida na 
distribuição dos conteúdos em disciplinas, em séries e em períodos letivos predeterminados. Com a 
atuação do tutor junto à proposição das atividades educativas e mediante as ações em ensino, 
pesquisa e extensão, pode-se então refletir essa abordagem de projetos. 

Diante disso, o tutor deve planejar as atividades a partir de ações ou realizações com 
objetivos concretos e reais, proporcionando oportunidades aos acadêmicos participarem da 
definição dos temas; fortalecer a sua autonomia, o comprometimento e a responsabilidade 
compartilhada; confrontar idéias, experiências e resultados de pesquisa; produzir conhecimentos 
significativos e funcionais; valorizar diferentes habilidades e potencialidades; apreender e 
interpretar conceitos, utilizando o conteúdo próprio de diferentes disciplinas; ter uma visão global 
da realidade e desenvolver capacidade de iniciativa, criatividade, diagnóstico de situações, tomada 
de decisões e comunicação interpessoal. 

A metodologia de avaliação das atividades do grupo realizadas sob forma tutorial, não deve, 
se restringir a uma única etapa ou ao final da atividade, mas deve perpassar todo o processo, com 
tempo planejado nas reuniões do grupo. Nesse ambiente, deve ocorrer o momento de reflexão e 
análise de todas as atitudes dos envolvidos, apresentando sugestões de como aperfeiçoá-la.  

Para avaliar corretamente, exige-se clareza na definição do perfil de acadêmico que se quer 
transformar. É necessário identificar as competências, para atuação e intervenção intencional no 
processo educativo, com o propósito de elaborar uma avaliação de desempenho do grupo de forma 
contextualizada, levando em consideração não só os conhecimentos, como as suas habilidades, os 
seus valores e as suas atitudes. 

O Programa de Educação Tutorial (PET) institucionalizado pela Lei n° 11.180, de 23 de 
setembro de 2005, gerenciado pela Secretaria de Educação Superior/MEC, e de forma institucional 
pelas Pró-reitorias de Graduação ou órgãos equivalentes, emanado de diretrizes e normas, reflete 
este modelo de Educação Tutorial. 

As instituições de ensino superior, como interlocutoras do Programa Educação Tutorial 
(PET), exercem um papel importante no processo de acompanhamento e avaliação do PET, 
instituindo as políticas de desenvolvimento de atividades integradas, para o compartilhamento de 
experiências e estabelecendo fóruns de debates e encontros entre os grupos.  

A organização gerencial do PET, por meio das Pró-reitorias de Graduação, deve realizar 
uma administração participativa e criativa, prover uma ampla circulação das informações que não 
sejam apenas uma tomada de conhecimento, mas que promovam um clima de tranqüilidade e 
confiança, que determina a motivação e a conseqüente produtividade dos grupos. 
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Na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul o PET vem sendo desenvolvido desde os 
meados dos anos de 1980, e a sua trajetória foi traduzida nesse período pelo trabalho de quatro 
grupos: Engenharia Elétrica e Química na sede em Campo Grande, Geografia no Câmpus de Três 
Lagoas e Agronomia em Dourados, este último passou a fazer parte da Universidade Federal da 
Grande Dourados. Em 2006, duas novas propostas de grupos da UFMS foram selecionados, em 
atendimento ao Edital n° 03/SESu/MEC, Educação Física e Física, pertencentes aos cursos de 
graduação, oferecidos na sede de Campo Grande. 

A presença do Programa de Educação Tutorial – PET na instituição proporciona: para o 
acadêmico, uma vida estudantil mais rica em experiências e maior aproveitamento do ensino e da 
capacidade de aprendizagem e, para o curso, uma melhoria da qualidade a partir de sua inserção 
junto às atividades acadêmicas, contribuindo no processo ensino-aprendizagem, com a integração 
entre acadêmicos e docentes. 
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