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O PET foi criado em 1979.
Antes vinculado à Coordena-
ção de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior
(Capes), o programa passou
para a Secretaria de Educa-
ção Superior (Sesu) em 2005
– ano em que foi oficializado
em lei. O dinheiro das bolsas
vem do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educa-
ção (FNDE). Já a gestão da
verba de custeio é feita pela
Capes, após repasse da Sesu.

Em 2010, o MEC aglutinou
o programa de extensão Co-
nexões Saberes, o que desa-
gradou tutores. O PET já en-
frentou outras crises e quase
foi extinto no governo Fer-
nando Henrique Cardoso. O
pagamento de bolsas teve
grandes atrasos, mas hoje a
questão foi resolvida.
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O professor Luiz Eduardo de
Carvalho, da Universidade Fede-
ral do Rio Janeiro (UFRJ), está
passando por um processo atípi-
co de desligamento do cargo de
tutor do grupo de Farmácia/Saú-
de Pública. Ele não pôde apresen-
tar recurso à avaliação que ba-
seou a expulsão. A UFRJ ainda
nomeou outra docente como tu-
tora sem realizar o processo sele-
tivo obrigatório. Hoje, ela rece-

be a bolsa, mas Carvalho ainda
tutoria os alunos – situação que
já dura oito meses.

Mais de 40 tutores, bolsistas e
egressos do Programa de Educa-
ção Tutorial (PET) assinaram
abaixo-assinado em favor do pro-
fessor. “Respeitar contratos e
atos normativos é imprescindí-
vel para a vida em sociedade”, ci-
ta o manifesto, levado à reitoria.

Na opinião de Carvalho, e tam-
bém na de vários tutores, seu des-
ligamento foi uma retaliação por
conta de críticas que ele faz às
falhas do PET em eventos, por
e-mail a tutores e também no
blog petbrasil08.blogspot.com.
br. “A minha presença incomo-
da e querem me colocar para fo-

ra. Eles dizem que estou desliga-
do, mas continuo trabalhando
com os alunos.”

O Ministério da Educação
(MEC) nega que tenha havido re-
taliação e defende que o proces-
so foi transparente. Mas a situa-
ção é estranha. O próprio MEC
afirma: “Ele não é mais o tutor,
embora continue realizando tra-
balhos com seus alunos”, sem de-
talhar como essa situação seja
aceitável. Outro argumento do
MEC e da UFRJ é que Carvalho
não tem título de doutor. Mas as
regras do PET preveem mestres
como tutores em casos de excep-
cionalidade – Carvalho foi admi-
tido tutor com esse critério.

O processo começou com a

avaliação negativa que o grupo
de Carvalho, tutor há 22 anos, re-
cebeu no último relatório, de
2009. Ele teria direito ao recur-
so, mas a UFRJ não o encami-
nhou. “Já tinha entregue na pró-
reitoria e não enviaram ao MEC.
Fui à ouvidoria, até agora nada.”

A UFRJ diz que o caso vai ser
avaliado na congregação do cur-
so. Sobre o fato de uma professo-
ra ter sido nomeada sem proces-
so seletivo, a universidade defen-
de que se trata de “procedimen-
to emergencial” – o que não é pre-
visto nas regras do PET. O MEC
reafirmou que todos os tutores
devem passar por processo sele-
tivo, mas continua pagando a tu-
tora escolhida a dedo.

“Em todos os meses, nunca ou-
vi falar dessas coisas que surgi-
ram agora com a apuração da re-
portagem”, diz Carvalho. / P.S.

T er sido “petiano” foi determinante na
minha vida pessoal e profissional. A
bolsa do MEC propiciou livros, revis-
tas, teatro. Ao estudar o sociólogo fran-

cês Pierre Bourdieu, compreendi melhor minha

trajetória. É que, 20 anos depois do PET, ainda me
sinto e opero como “petiano”.

Devo ao PET essa trajetória do interior da Bahia
ao estágio em Paris, no coração da sociologia bour-
desiana, passando pela graduação na UFRJ, mes-
trado na USP, docência e doutorado na UFBA.

Durante a graduação, vivenciei diariamente a ro-
tina e os desafios vividos pelo tutor. Enquanto cole-
gas estavam restritos à sala de aula, percorri por
dentro a Campanha do Betinho, fiz pesquisas e
debates, trabalhando em grupo, operando o mun-
do, a universidade e a vida como de verdade são. O
PET não me ensinou a ser aluno. O PET me treinou
para ser profissional e cidadão.

A bolsa foi fundamental. Trabalhar em grupo

também. Mas sem um tutor como exemplo – per-
mitindo um encontro de habitus – e sem um “proje-
to” que propicie geração autônoma de práticas e
saberes, jamais será viável essa ideia de educação
tutorial. Ter um professor... Isso é um luxo.

Se a doutrina petiana provoca e desconforta a
universidade paquidérmica, em Bourdieu entende-
mos como o campo burocrático, com sua compul-
são autoritária, engessa o campo científico, o espa-
ço acadêmico.

O MEC expande a sigla PET para outros progra-
mas, enquanto a ideia de educação tutorial e liber-
dade vão sendo raspadas. Bourdieu, citando o pen-
sador Blaise Pascal, chama de tirania o uso de ar-
mas de outros campos nas disputas de um dado

campo. Não surpreende que a tentativa tirânica
de desmontar o PET se concentre, faz tempo,
nos grupos mais paradigmáticos.

O luxo de um professor tutor a todo graduan-
do é o que caracteriza uma universidade públi-
ca. Defender a educação tutorial para todos e
um ambiente acadêmico capaz de resistir às tira-
nias da mediocridade é minha retribuição ao
que o PET me propiciou.
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É PROFESSOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

(UFBA), DOUTORANDO EM SAÚDE PÚBLICA E EX-BOL-

SISTA DO PET. REALIZA PARTE DA SUA PESQUISA NA

UNIVERSIDADE DE SORBONNE, NA FRANÇA

Leia. Tomografia na infância pode
triplicar risco de câncer cerebral

estadão.com.br/saude

Tutor polêmico passa por processo atípico de expulsão

● Os rumos do PET são discuti-
dos acaloradamente entre os tu-
tores em encontros do programa
ou no grupo de e-mails que eles
mantêm. Nos embates, surgem,
em geral, dois lados: os defenso-
res vorazes e os críticos contu-
mazes. Os argumentos muitas

vezes se confundem com política
e partidos.

“Por que o Estado não manda
o seu ‘jornalista’ apurar as falhas
da Educação em São Paulo para
depois cobrar do Alkimin (sic)?”,
questiona por e-mail uma tutora
de Maringá, inconformada com o
propósito da reportagem. “Sabe-
mos muito bem como os jornais
gostam de desqualificar a univer-
sidade pública”, sentencia outra,
da USP. “Os problemas são de
ordem burocrática e de lojistica

(sic), mas isso não atrapalha”,
defendeu um professor da UFBA.

Regido por lei, o PET paga pa-
ra tutores uma bolsa equivalente
a de doutorado – o que conferiu
força ao programa. Os tutores
criaram uma comissão, a Cena-
pet, que hoje é classificada de
‘Sindicato do PET’ por críticos à
sua inoperância. Após combinar
que só daria entrevista por
e-mail, o presidente da Cenapet
não respondeu às duas mensa-
gens encaminhadas. / P.S.
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Encontro. Participantes do Programa de Educação Tutorial (PET) reunidos durante o Enapet 2001, realizado em Goiânia

Paulo Saldaña

Uma das iniciativas do Minis-
tério da Educação (MEC) de
fortalecimento dos cursos de
graduação, o Programa de
Educação Tutorial (PET) está
com verbas atrasadas em todo
País. Ao todo, 281 grupos estão
sem receber as verbas anuais
de custeio desde 2011 e ne-
nhum dos 780 grupos recebeu
em 2012 – um valor total de
quase R$ 11 milhões. Professo-
res ainda reclamam que não
conseguem submeter relató-
rios de atividades desde 2010.

Os atrasos das verbas de cus-
teio de 2011 atingem 36% dos gru-
pos do PET. Esse recurso, calcu-
lado por bolsista, gira em torno
de R$ 8 mil por ano por grupo. É
necessário para gastos de manu-
tenção dos estudos e pesquisas
(desde manter vivos ratinhos de
laboratório até a participação de
alunos em congressos).

Apesar de não ser muito co-
nhecido, o PET tem mais de 30
anos e envolve quase 10 mil alu-
nos. São grupos de até 12 alunos
por curso ou tema, coordenados
por um professor tutor. Estudan-
tes têm bolsas de R$ 360 e tuto-
res, de R$ 1,8 mil, o que resulta
em um custo anual de cerca de
R$ 57 milhões. Atualmente, o
PET é mais voltado para a forma-
ção cidadã e para o exercício da
tríade ensino, pesquisa, exten-
são, mantendo um foco de me-
lhora na graduação.

Segundo o MEC, entraves bu-
rocráticos causaram os atrasos
das verbas de 2011 e deste ano.
Entretanto, vários tutores di-
zem que não recebem a verba
desde 2009. “Não recebi em
2010, 2011 nem em 2012”, afirma
Maria José Martinelli Calixto, tu-
tora do PET de Geografia da Uni-
versidade Federal da Grande
Dourados (UFGD), em Mato
Grosso do Sul. Sem o dinheiro,
alunos não puderam participar
do encontro nacional do PET,
previsto pelo programa.

Um grupo da Universidade de
São Paulo (USP) também não re-
cebe desde 2009. “Comprei ma-
teriais com meu dinheiro. E, sem
a verba para atividades como

congressos, os alunos se desmo-
tivam e vários abandonaram o
programa”, diz o professor, que
pediu anonimato.

A manutenção dos alunos tam-
bém é um desafio para o tutor
Marcos Danhoni, do PET de Físi-
ca da Universidade Estadual de
Maringá (PR). “Em 2011 não re-
cebi nada. Ainda consegui man-
ter os bolsistas, mas teve gente
que não conseguiu.” Ele é um
dos que criticam os novos rumos
do programa. “Mudaram o pro-
grama sem ouvir os tutores, as
bases ficaram afetadas e a avalia-
ção pluralista e interdisciplinar
saiu”, afirma Danhoni.

O professor Luciano da Silva
Alonso, que lidera o PET de Vete-
rinária da Universidade Federal
Rural do Rio de Janeiro
(UFRRJ), reclama que o MEC
exige que as verbas sejam gastas
a toque de caixa. “Em setembro
de 2011, recebemos a de 2010. Ti-
vemos de finalizar o orçamento
em janeiro”, diz ele. “Também
não fui avaliado, trabalho às escu-
ras. É desrespeito com recurso
público, poderia acontecer de
um grupo não fazer nada.”

O MEC promete pagar os atra-
sados neste ano, junto com os
valores referentes a 2012. Cerca
de 300 grupos receberão, segun-
do a pasta, até 30 de junho e, o
restante, 480 grupos, até 30 de
agosto. “Está claro para o gover-
no que a atual sistemática de pa-
gamento do custeio não é ade-
quada. Melhorias precisam e es-
tão sendo feitas”, cita nota.

Avaliação. Os tutores preci-
sam preparar um relatório para

cada ano de atividade, além do
planejamento do ano seguinte.
Muitos não conseguiram subme-
ter pelo site do programa o docu-
mento de 2010. “A qualidade do
programa está ligada ao fato de
ele ser avaliado. É um programa
rico. Por meio da avaliação ve-
mos se as atividades estão ade-
quadas”, diz Dante Barone, do
PET de Computação da Universi-
dade Federal do Rio Grande do
Sul (UFRGS).

O MEC defende que os proble-

mas com a submissão dos relató-
rios deve-se a um “processo de
mudança na forma de avaliação
do programa”.

Segundo a pasta, a avaliação é
realizada bienalmente e não há
problemas em prorrogar o pra-
zo. No entanto, as regras do pro-
grama preveem que Comitês Lo-
cais de Acompanhamento, uma
das instâncias de avaliação do
PET, realize o acompanhamen-
to anual dos grupos.

A interface do programa na in-

ternet também tem provocado
muita dor de cabeça. Tutores
consideram o sistema inviável e
burocrático. O MEC afirma que
o novo sistema, SigPET, passa
por melhorias.

Mesmo os tutores mais críti-
cos são unânimes em reafirmar a
importância do programa para a
graduação e para os alunos que
dele participam. Alguns só fa-
zem elogios. Segundo a professo-
ra Nilce Nazareno da Fonte, do
PET de Farmácia da Universida-
de Federal do Paraná (UFPR), o
programa está atingindo o seu
objetivo de formar com mais qua-
lidade. “Existem alguns erros,
mas muitos acertos”, não cansa
de repetir. Ferrenha defensora,
ela nega a existência de proble-
mas que o próprio MEC admite.

“O fato de não recebermos ain-
da o retorno dos relatórios não
quer dizer que os recursos estão
sendo mal empregados”, diz o tu-
tor José Fernandes de Melo Fi-
lho, do PET de Agronomia da
Universidade Federal do Recôn-
cavo da Bahia (UFRB). O dois tu-
tores estão com as verbas de cus-
teio de 2011 para trás em dia.
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MEC atrasa R$ 11 milhões em verbas
de apoio para programa de graduação

Projeto tem
‘sindicato’ e
guerra partidária

PET determinou
minha vida pessoal
e profissional

estadão.com.br

Sem padrão. Carvalho é tutor dos alunos, mas não recebe

Professor da UFRJ foi
impedido de apresentar
recurso e professora,
nomeada sem edital; ele
acredita em retaliação

Educação. Dos 780 grupos de ensino e pesquisa apoiados pelo Programa de Educação Tutorial (PET) em todo o País, 281 estão
sem receber os recursos de custeio desde o ano passado e nenhum deles obteve o repasse em 2012; MEC culpa ‘entraves burocráticos’
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 8 jun. 2012, Primeiro Caderno, p. A14.




