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O Programa de Educação Tutorial e suas contribuições à formação dos 
professores de Educação Física (1991-2006) Caroline Canabarro de Oliveira 
(representante do Grupo PET ESEF/UFRGS), Janice Zarpellon Mazo (tutora do 
Grupo PET ESEF UFRGS), petesef@yahoo.com.br Resumo O Programa de 
Educação Tutorial da Escola de Educação Física (ESEF) iniciou sua trajetória 
em 1991 e, desde então, procura desenvolver ações voltadas à formação de 
professores e professoras. Nestes 15 anos, a articulação do PET com o curso 
de educação física tem sido feita através da parceria no planejamento, 
execução e avaliação das atividades de ensino, pesquisa e extensão com os 
setores da ESEF. A realização da Semana Acadêmica da ESEF em parceria 
com o Diretório Acadêmico, a promoção de palestras, e a participação no 
“Seminário de Trabalhos de Conclusão de Curso” são alguns exemplos de 
atividades promovidas pelo PET que contemplam mais diretamente o ensino. 
No âmbito da extensão, além do PET colaborar em diversos projetos, coordena 
seus dois projetos de extensão: 1) Movimente-se com o PET ESEF: ginástica 
laboral para os técnico-administrativos da ESEF; e 2) PET ESEF Oportuniza: 
esporte, recreação e dança, o qual consiste no atendimento as crianças e 
adolescentes em situação de vulnerabilidade social do Instituto IAPI. Já a 
ênfase na pesquisa é realizada através das pesquisas do grupo e de 
investigações, que partem do interesse de cada bolsista. Nas pesquisas 
individuais são contempladas as seguintes áreas: fisiologia do exercício, 
educação postural, psicomotricidade, estudos históricos, culturais e de gênero. 
As pesquisas do grupo são as seguintes: “Implantação e Implementação dos 
Currículos dos Cursos de Licenciatura e Bacharelado em Educação Física: um 
estudo a partir dos planos de ensino das disciplinas e das diretrizes 
curriculares” e “Memórias dos 15 anos do PET ESEF UFRGS (1991-2006)”. Os 
resultados parciais deste último estudo sugerem a expressiva contribuição do 
programa na formação dos futuros professores de educação física. Alguns ex-
petianos integram o quadro docente de universidades brasileiras e outros 
atuam na rede municipal e estadual de ensino da cidade de Porto Alegre e de 
outros municípios gaúchos.  
 


