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O Programa de Educação Tutrorial - PET é um programa governamental de âmbito 

nacional criado em 1979 na CAPES e transferido em 1999 para o Ministério da Educação, 

onde se mantém até hoje. É realizado dentro das universidades brasileiras, e visa o aumento 

da qualidade das graduações através de atividades extracurriculares voltadas para o ensino, à 

pesquisa e à extensão. O objetivo é proporcionar um alargamento e uma diversificação do 

conhecimento promovido pelos currículos oficiais das faculdades, no intuito de qualificar 

profissionais com responsabilidade como membros da sociedade. 

Idealizado para funcionar com 12 alunos bolsistas e até 6 voluntários, perfazendo um 

total de 18 alunos e um tutor, o PET  inicia suas atividades numa unidade de graduação com 4 

alunos. Solicita-se que o grupo seja composto por alunos em diferentes estágios da graduação 

para promover um efeito multiplicador dentro do curso, ou seja, que cada aluno possa ser 

agente de uma transformação junto aos seus colegas de período. Os alunos, se apresentarem 

bons resultados e cumprirem todas as propostas do seu grupo PET, podem permanecer como 

tais durante toda a graduação, diferente dos bolsistas PIBIC que permanecem por tempo 

limitado. 

Os objetivos específicos do PET, propostos pelo MEC são os de: Formular novas 

estratégias de desenvolvimento e modernização do ensino superior no País, estimular as 

melhorias do ensino de graduação e oferecer uma formação acadêmica de excelente nível. 
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Sempre visando a formação de um profissional crítico e atuante, orientado para a cidadania e 

para a  função social da educação superior. Entretanto tais objetivos específicos cumprem-se 

de diferentes maneiras segundo as graduações a que se referem. 

No Edital de 2007 iniciam seus trabalhos os dois primeiros PET de História do Rio de 

Janeiro: o da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), tendo como 

Tutora a Professora Eunícia Fernandes e o da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 

(UFRRJ), com a Tutora Margarete Gonçalves.A proposta do PET-História da PUC-Rio 

apresentada foi elaborada fundamentalmente para o curso de Bacharelado em História. Tendo 

como titulo De material a documento, expressando não apenas as ações, mas também as 

transformações que ocorrem com os alunos na graduação.  

O Projeto PET da PUC-Rio possui um arranjo de diversas atividades como: visita 

institucional, oficinas de leitura, de documento e de texto; programas temas, projetos 

resenha, artigo e IN-SITE, palestra docente, seminários internos e de pós-graduação, além de 

outras atividades como a elaboração da semana de História que esta sendo elaborado em 

conjunto com os alunos da graduação e do C.A. de História. Apesar deste evento não fazer 

parte das oficinas previamente previstas no PET promove a interação entre os alunos. 

Em setembro iniciamos a nossa primeira atividade, a Oficina de Leitura onde tivemos 

que superar alguns obstáculos. Um deles foi perceber que para termos um bom entendimento 

e compreensão da obra em toda a sua extensão seria necessário o conhecimento dos autores 

citados no texto, então decidimos fazer uma breve biografia dos autores que não conhecíamos 

ou conhecíamos superficialmente. Esta atividade foi cansativa a princípio, mas entrou na 

nossa rotina e estamos produzindo verbetes sobre historiadores e sobre livros, que serão 

expostos junto com as nossas demais atividades on-line no nosso projeto IN-SITE.  

Na dinâmica desta oficina todos os alunos deverão ler e fixar o texto, mas apenas um 

será responsável pela sua apresentação. No primeiro conjunto de textos trabalhados o desafio 

foi o entendimento da obra e a preparação das biografias. Como buscamos sempre nos 

aperfeiçoar, o nosso desafio agora é lapidar as apresentações orais,   aprofundar o 

conhecimento a cerca dos assuntos apresentados. Acredito que esta atividade além de 

aumentar nossa erudição vai nos ajudar sobre maneira a preparar aulas e apresentações. 

Outro projeto é a resenha que tem dois elos de ligação: deve estar relacionada com a 

disciplina que estamos cursando no período e com a produção do artigo. Não é obrigatório, 
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mas conveniente que as resenhas sejam utilizadas como embasamento teórico dos artigos. Já 

estamos com 8 resenhas de obras inteiras prontas.  Nesta atividade também cada aluno tem a 

liberdade de escolher o assunto que vai trabalhar e as dificuldades começam pela escolha que 

tem seu parceiro o abandono.  

O projeto artigo nos trouxe vários questionamentos: Que artigo farei? Como farei? 

Como escrever?Qual a diferença na forma de escrever um artigo e uma resenha?Como vou 

utilizar as resenhas? Como usar a documentação?Acho que as minhas resenhas não vão me 

ajudar?  

A tutora definiu que faríamos o artigo de um único documento para facilitar nosso 

aprendizado. Porem continua sendo de nossa responsabilidade a escolha do documento.   

As oficinas de resenha e artigo além da sua escrituração têm uma outra etapa, os 

seminários internos, atividade onde apresentamos os nossos trabalhos para grupo. Também 

apresentamos as pesquisas em eventos como ANPUH, PIBIC – Programa de Iniciação 

Cientifica, etc... 

Por serem muitas as atividades procuramos sempre buscar uma sintonia entre elas, por 

exemplo na oficina documentos, onde trabalharmos com diversos tipos de documentos, 

estamos no momento analisando imagens e livros didáticos com a finalidade de nos 

auxiliando na preparação de uma oficina sobre  o tema Duzentos anos da vinda da Família 

Real (1808). Este trabalho tem o objetivo de contemplar uma das diretrizes do PET, que é a 

sua dimensão de interação entre a universidade e a comunidade. Nosso grupo esta preparando 

esta oficina para ser apresentada na Escola Vice-Almirante Álvaro Alberto da Mota e Silva, 

localizada no Recreio dos Bandeirantes  A execução deste projeto esta suscitando discussões 

sobre o papel da história e do historiador na formação do estudante. O que nos remete para 

outra oficina que esta relacionada com fazer do historiador – oficina tema. Que analisa as 

diversas formas de atuação do historiador.  

A preparação deste projeto esta gerando muitas reflexões que não são novas para 

nossos professores, mas difíceis para nós, estudantes. A nossa preocupação é grande sobre 

qual a historiografia vamos utilizar o que queremos construir com e para estes alunos sobre o 

período em questão (1808). As atividades acima descritas são a meu ver as mais trabalhosas e 

que necessita um maior esforço individual dos Petianos.  Seguindo uma das prerrogativas do 

PET temos que fazer visitas institucionais e a nossa tutora, Professora Eunícia Fernandes 
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resolveu junto com a Professora Margaret Gonçalves, tutora do grupo do PET da UFRRJ que 

deveríamos estreitar nossas relações. Preparamos então uma visita do PET da UFRRJ a nossa 

instituição, e como todas as atividades tem sua especificidades, começamos esta discutindo o 

que seria esta visita? Como vamos receber 5 pessoas que não conhecemos? Quais são os 

lugares na nossa instituição importantes para serem apresentados? E importantes para quem? 

Para nós ou para eles?  

A decisão de apresentar a biblioteca foi unânime, pois todos nós tivemos aula – 

Tutoria I, no primeiro semestre com a Prof. Margarida de Souza Neves e nesta ocasião 

tivemos a oportunidade de conhecer mais detalhadamente a biblioteca e algumas de suas   

obras raras e ainda consideramos que esta visita poderia vir a ser útil para nossos convidados 

em futuras pesquisas. Também apresentamos o nosso departamento, auditórios etc...Em 

contra partida a esta visita como já estava acertado pelas tutoras fomos conhecer as 

instalações da UFRRJ, onde tivemos a oportunidade de estreitarmos mais os laços que une 

esses dois grupos. 

Uma outra função importante do grupo PET é promover uma maior interação entre os 

alunos da graduação e o próprio departamento de história. É com este objetivo que 

promovemos as palestras de pós-graduação onde os alunos da pós vão expor suas pesquisas e 

suas trajetórias, colocando os graduandos a par das linhas pesquisa do departamento – Teoria 

Historiográfica, História da Cultura e História da Arte e Arquitetura e das possibilidades de 

pesquisas ampliando. 

 O projeto IN-SITE que já foi sitado acima é como se fosse a síntese de nosso 

programa. Têm por objetivos ser o lugar de memória do PET de História da PUC-Rio e 

auxiliar professores e alunos do ensino médio e fundamental nas suas  atividades de pesquisa. 

Neste site estarão expostos nossos trabalhos além de links para outros sites de pesquisas já 

analisados e criticados pelo grupo. 
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