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RESUMO: Um bolsista PET tem como função oferecer atividades que enriqueçam os três pilares da universidade: 

pesquisa, ensino e extensão. O objetivo desta apresentação é fazer um relato da minha experiência de docência em 

um curso que ofereci pelo grupo. O curso foi acompanhado pela nossa tutora, Márcia Ivana de Lima e Silva, e se 

baseia em um panorama da história e da literatura da Inglaterra, desde os primórdios da ilha até a modernidade. O 

curso de Letras se divide em diferentes ênfases. Para os alunos que não são da ênfase do Inglês, a oficina deu a 

oportunidade de conhecer a história e a literatura de uma outra língua estrangeira e de uma outra cultura. Já os 

alunos do Inglês têm a oportunidade de antecipar o contato com conteúdos que serão oferecidos apenas na segunda 

metade do curso. Devido ao sistema de pré-requisitos, as disciplinas de literatura vêm mais tarde, quando o 

desempenho linguístico dos alunos já atingiu o nível avançado. Acredito que os assuntos tratados na oficina 

contribuíram para deixar os alunos melhor preparados para essa etapa posterior, e também muito dispostos e 

interessados na matéria estudada. Foram estes os dois maiores motivos que me impulsionaram a escolher o tópico 

da oficina. Uma grande característica do PET é a qualidade de propiciar autonomia aos seus bolsistas, que – sempre 

com a ajuda da tutora – montam e escolhem a atividade que querem oferecer. A oficina se estendeu ao longo de 

todo o primeiro semestre de 2017. Como foi a minha primeira vivência como professor, neste relato contarei como 

me acostumei com a posição de docente. Falarei sobre a minha relação com o grupo, apresentando brevemente as 

estratégias utilizadas e o conteúdo tratado. A experiência excedeu as expectativas porque que fui presenteado com 

um grupo muito especial. Trago esta apresentação para o XIII Salão de Ensino da UFRGS principalmente como 

uma homenagem a eles. 
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