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Obedecendo a critérios estipulados pelo Ministé-
rio da Educação (MEC), a Comissão que coordenou 
os trabalhos do Programa de Educação Tutorial (PET) 
na Universidade Federal de Rondônia, formada pelos 
professores Jonas Cardoso, Marcelo Ferreira da Silva 
e Sônia Ribeiro de Souza, já endereçou as propostas 
apresentadas para o MEC e aguarda publicação de re-
sultados. 

Pelo menos nove (9) propostas participaram da se-
leção, sendo qualificadas, por atender aos critérios es-
tabelecidos, os trabalhos dos professores Judes G. dos 
Santos (Física de Ji-Paraná) e Osmar Sienna (Adminis-

tração de Porto Velho.
De acordo com informações da Comissão coorde-

nadora, uma vez inscritas, as propostas agora vão com-
por grupos que oferecem até 12 vagas (Administração) 
e 15 vagas (Física).

Caso as propostas dos cursos de Administração e 
Física da Unir sejam validadas pelo Mec, serão três áreas 
a participar representando a Instituição. Atualmente, o 
professor Jonas Cardoso, com o PET de Economia, é o 
único representante desde o ano de 2006. Hoje a Unir 
possui apenas um grupo PET e conta com oito bolsis-
tas, os quais recebem uma bolsa de R$ 300,00. 

Unir concorre com duas 
propostas de tutorias

EDUCAÇÃO TUTORIAL

O PET é desenvolvido por um grupo de estudantes, 
com tutoria de um docente, organizados a partir de 
cursos de graduação das Instituições de Ensino Supe-
rior de todo o País. Sendo um grupo por curso, são 
orientados pelo princípio da indissociabilidade entre 
ensino, pesquisa e extensão e da educação tutorial. 
Um grupo PET é composto por 12 alunos bolsistas, 
com entrada gradual e anual de quatro bolsistas, hav-
endo substituições daqueles bolsistas que concluírem o 
curso de graduação. 

Os objetivos do programa abrangem o desenvolvi-
mento de atividades acadêmicas em padrões de quali-
dade de excelência, mediante grupos de aprendizagem 
tutorial de natureza coletiva e interdisciplinar. Também 
visam contribuir para a elevação da qualidade da for-
mação acadêmica dos alunos de graduação e, den-
tre outros objetivos, o PET busca estimular o espírito 
crítico, bem como a atuação profissional pautada pela 
ética, pela cidadania e função social da educação su-
perior. 

O INGRESSO

Para ingressar neste programa o professor ou fu-
turo tutor deve participar do edital, ter titulo de doutor 
ou mestre e ser Dedicação Exclusiva, além de possuir 
vivência em atividades de ensino-pesquisa-extensão. 
As atividades desenvolvidas hoje pelo grupo envolvem 
a pesquisa de preços da cesta básica usando a met-
odologia do DIEESE (Departamento Intersindical de 
Estatísticas e Estudos Socioeconômicos), a Pesquisa 
de dados e análise socioeconômica de Porto Velho e 

Rondônia, a Leitura e apresentação de artigos de eco-
nomia de autores renomados, formação de um Grupo 
de estudos em Desenvolvimento Regional – GEDER, e 
Participação em eventos de Iniciação científica e semi-
nário de Economia.

O desenvolvimento do Programa
Vivência em atividades de ensino pesquisa e extensão

O professor Jonas Cardoso, na companhia de acadêmicos 
que integram o Programa na Unir, em Porto Velho

Alunos Pesquisam 
Língua Portuguesa

Com orientação da Professo-
ra Ana Maria Aguilar (Mestre), do 
Departamento de Línguas Ver-
náculas, a turma do 1º período 
do Curso de Informática da Unir 
apresentou  pesquisa de campo 
intitulada “Língua Portuguesa e 
Informática: influência, interação e 
inclusão através da linguagem oral 
e escrita.”  A pesquisa desenvolvida para a disciplina de 
Língua Portuguesa demonstrou a relação da língua vernácula 
na formação acadêmica e sua utilização no ambiente profis-
sional.

 Apresentado através da exposição de vídeos contendo 
entrevistas, a pesquisa foi realizada no Campus José Ribeiro, 
em Porto Velho,  e noutras instituições de Ensino Superior. 
Um dos enfoques dados relaciona-se à disciplina Língua Por-
tuguesa aplicada em cursos da Unir e sua contribuição para a 
formação acadêmica. Os alunos pesquisados acreditam que o 
tempo dado à disciplina no curso, em apenas um semestre, é 
pouco. 

Ana Aguilar salientou também que a língua é importante 
para a produção dos trabalhos universitários e atuação pro-
fissional em sala de aula, além de ser necessário para a boa 
comunicação e escrita, exigindo uma norma padrão de utili-
zação. 

A dificuldade relatada pelos pesquisadores está na falta de 
investimento na Educação Básica e qualificação profissional 
dos professores de língua portuguesa da rede de ensino. 

Segundo informações de Ana Aguilar, as pesquisas reali-
zadas são um incentivo a formação de pesquisadores. “A pes-
quisa é um olhar sobre o que acontece fora da sala de aula. 
Esta pesquisa foi proposta para que os acadêmicos pudessem 
ter uma noção da forma como a linguagem contribui para a 
inclusão social e seu uso profissional,”conclui a professora.

O que todo professor deve ter em 
mente é que seus alunos refletem 
variações lingüísticas que repre-

sentam sua origem regional, de gênero 
(variações segundo o sexo), etária (varia de 
acordo com a idade) e sócio-econômica. 
Essa proposta, que surgiu da Lingüística, 
traz um respeito maior à diversidade social 
e regional dos estudantes, tentando, assim, 
encontrar um caminho para democratizar o 
ensino. Buscando contribuir para que a sala 
de aula seja um local de diálogo entre sujei-
tos portadores de diferentes saberes, onde 
o aluno possa ser estimulado a refletir criti-
camente sobre os conhecimentos que ad-
quire, recriando-os e não os reproduzindo, 
precisou-se intervir no processo. Para isso, 
recorremos ao método de análise de caso, 
baseada na teoria da Análise do Discurso de 

linha francesa, e à pesquisa-ação dividida em três momentos: obser-
vação, intervenção e contribuição; procurando sempre não alterar o 
contexto histórico-social da comunidade.

Com o propósito de evidenciar as hipóteses que o sujeito con-
tinuamente elabora, na tentativa de compreender o funcionamento 
da escrita, adotamos os pressupostos teóricos de De Certeau (1994), 
que questionava a suposta passividade das pessoas ordinárias onde, 
através da sua participação, interlocução, o sujeito é capaz de emergir 
das resistências. Portanto, mesmo exposto a atividades que não con-
tribuam para a função social que a escrita torna possível, o sujeito usa 
estratégias para expressar sua subjetividade no discurso.

A importância do desenvolvimento de competências dos atos de 
ler/escrever para que o sujeito se aproprie das práticas sociais de lei-
tura e escrita se faz presente através do conceito de Letramento de 
Marcuschi (2002) e Soares (2003) que é reforçado por Abaurre, Fiad 
e Mayrink-Sabinson (2002) que afirmam ser a escrita um espaço mui-
to importante para a manifestação da singularidade dos sujeitos.

A fim de observarmos como o alu-
no lida com o processo de Letramento 
em sua produção textual e como isso 
é mostrado através de suas marcas 
de subjetividade, escolheu-se para 
análise um texto descritivo escrito por 
um aluno da quarta série, a pedido de 
seu professor. Após mostrar aos alu-
nos um cartaz que ilustrava quatro 
diferentes situações de comércio, 
o professor solicitou que eles es-
crevessem uma “historinha” sobre 
a figura. A maioria dos alunos pro-
duziu textos contendo dez linhas, 
o que nos leva a pensar que essa 
foi uma orientação dada pelo 

professor, quando indagado 
a respeito do número 

de linhas a ser 
utilizadas. 

Edna Samáira andradE FrEitaS

O bom uso da língua é importante na 
atuação profissional devido a necessi-

dade de se falar e escrever bem  para ser 
compreendido. Usar os padrões da língua é 

necessário no ambiente profissional.”

GILVAN SILVA
Acadêmico do Informática

“ Acredito que o estudo da língua portuguesa 
no curso é importante para o bom uso da 
linguagem . A língua portuguesa auxilia na  
comunicação e bom entendimento do que se 
quer.Além de ser imprescindível para o bom 
desempenho profissional.
PAULO HENRIQUE
Acadêmico do Informática

“ A pesquisa feita com os acadêmicos 
demonstrou que muitos alunos sen-
tem dificuldade na disciplina, ou acr-
editam que seja desnecessária. Outros 
acham que deveria ser aplicado em 
um tempo maior na formação. O 
estudo da língua portuguesa no curso 
ainda é vista ,como superficial sem 
precisar de um estudo detalhado.”

PALOMA RONDON
Acadêmico do Informática

MATERIAL E MÉTODOS

Vejamos como é possíVel perceber 
que o sujeito é capaz de emergir:

essa atividade foi proposta a partir de uma figura. 
A figura é composta por personagens humanas e 
alguns animais em situação que lembra sítio ou fa-
zenda. A escolha do título pode parecer aleatória, 
porém não podemos ignorar sua semelhança com 
a estrutura das fábulas: um personagem humano 
(representando uma profissão, classe, sexo) e um 
animal que contracenará, dando à fábula o aspec-
to moral que ela requer. Geralmente, os persona-
gens que aparecem no título são os protagonistas 
da história ou, no mínimo, importantes para o de-
senrolar do enredo. Esse texto foge à regra, uma 
vez que, nem o leiteiro, nem a galinha têm par-
ticipação efetiva na história. A estratégia utilizada 
pelo aluno foi garantir a “redação” no título (trab-
alho feito para o professor) e fluir a subjetividade 
na “produção de texto” (texto escrito para ser lido 
– resgate da função social).

c) na escolha do marcador discursivo que ini-
cia o texto: (Contos de fadas): O uso do típico 
‘ERA UMA VEZ’ além de nos mostrar que tipolo-
gia textual faz parte do universo do aluno, revela, 
mais uma vez, sua intenção de demonstrar que 
conhece o jogo da escola, mas que ao mesmo 
tempo não gosta muito dele e, por isso, foge.

d) na análise do Enredo (Fuga): A história 
que se desenrola no texto do aluno fala de um 
homem velho que tem um bar. Esses elementos 
não estão na figura que serviu de pretexto para a 
escrita. Logo, só nos resta acreditar que, na fuga, 
o ‘sujeito’ preferiu contar sua história, ou a história 
da comunidade. Situações mais próximas, com 
maior valor significativo para ele. E por que terá 
preferido ele a palavra “bar”, se podia usar outras 
palavras como: taberna, loja, venda, botequim? 
Possivelmente, porque é essa a palavra usada na 
comunidade em que reside (São Sebastião), uma 
vez que lá existe um bar. Mesmo sabendo que o 
seu texto, ou melhor, o texto proposto pela escola 
não deveria ser um texto que retratasse a sua reali-
dade, portanto, sem função social, mesmo saben-
do que ele possivelmente não será lido por out-
ras pessoas, o aluno-sujeito consegue subverter a 
lógica esperada e parte para a demonstração que 
aponta uma marca de autoria.

e) pela crítica social presente no texto: O velho 
do bar, que deve ser alguém bem próximo à reali-
dade do aluno, “ganhava bem pouco, mas como 
era só ele, era bom – cinqüenta reais dá para ele 
comer bem: carne, arroz, macarrão, feijão (e viver) 
em paz”. Há aqui uma clara divisão de classes, ali-
ada a uma ideologia conformista: os que vivem na 
comunidade, ganham pouco, sobrevivem com o 
básico, mas vivem em paz. “Só que a compradora 
foi ao shopping comprar roupa: calça comprida e 
saia: jeans, bonita e grande”. O conformismo com 
uma situação, muitas vezes imposta pelos “aparel-
hos ideológicos”, é quebrado com o surgimento 
de uma “compradora” consumista que também 
compra: queijo do bom, manteiga, leite, ovos, 
goiabada, sabão em pó, camiseta.

a) pela análise da letra: A “letra palito” , como é conhecida, é utilizada na escola durante 
o processo de aquisição da língua escrita, ou seja, quando estão sendo alfabetizados. Não 
compreendemos o motivo de tal postura metodológica, mas sabemos que ela reflete nega-
tivamente na vida do aluno. O caso analisado é apenas um exemplo entre tantos outros. Já 
na 4ª série, o aluno ainda continua escrevendo com letra de “forma”, pois não consegue es-
crever em letra cursiva. O Letramento almejado por este projeto defende as práticas sociais 
de leitura e escrita, pois na sociedade não existe uma única forma de grafar. Pelo contrário, 
a variedade gráfica é cada vez maior.

b) pela análise do Título (Fábula): “A galinha e o leiteiro”. Como já foi dito anteriormente, 
ana maria aguilar
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