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Resumo 
A proposta traz reflexões acerca da temática do Programa de Educação Tutorial (PET) 
como um direito difuso e apresenta reflexões de petiano e colaboradores, todos da área 
de Direito, acerca da temática, suas interfaces e desdobramentos. Utiliza pesquisa 
descrita e documental seguida de analise reflexiva. Aponta como principais resultados 
considerações sobre como a educação pode e deve ser vista como um direito difuso e 
que a educação tutorial devido às suas características também pode ser vista como um 
direito, mas dificilmente com a abrangência de direito difuso, pois isso exigiria que 
todos tivessem acesso a tal tipo diferenciado de educação.  

Palavras-chave: Educação. Direito Difuso. Programa Especial de Treinamento 
 

Abstract 
 

The proposal brings reflections on the theme of the Tutorial Education Program (PET) 
as a diffuse right and presents reflections “petianos” and employees, all of the area of 
law, on the theme, its interfaces and developments. Uses described and desk research 
followed by reflective analysis. Indicates that the main results considering how 
education can and should be seen as a diffuse right and that the tutorial education due to 
their characteristics can also be seen as a right, but hardly with the scope of diffuse 
rights, as this would require everyone to have access to such a different kind of 
education. 
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O objeto da presente discussão se insere sobre as considerações dos 

denominados direitos difusos, coletivos, trans, meta e ultra individuais; conceitos 

jurídicos que vêm emergindo em novos planos e inserções sociais (BARBOSA; 

SOUZA e SILVA; SOUSA, 2010). Enquadram-se em gerações de direitos para uns, em 

dimensões para outros (IURCONVITE, 2014). Com uma outra denominação, pode-se 

ter assente como uma possível definição que: 

 

Direitos difusos são todos aqueles direitos que não podem ser atribuídos 
a um grupo específico de pessoas, pois dizem respeito a toda a 
sociedade. Assim, por exemplo, os direitos ligados à área do meio 
ambiente têm reflexo sobre toda a população, pois se ocorrer qualquer 
dano ou mesmo um benefício ao meio ambiente, este afetará, direta ou 
indiretamente, a qualidade de vida de toda a população. O mesmo 
ocorre com os direitos do consumidor, com os direitos ligados à 
preservação  preservação do patrimônio sócio cultural e com os bens 
e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico, paisagístico, 
por infração à ordem econômica etc. (BRASIL, 2015, s.p.)  

A começar, a terminologia interesses difusos requer uma interpretação 

teleológica ou, melhor dizendo, com vista à sua finalidade4, e não se pode negar que 

apresenta certa vagueza ou imprecisão nominativa. Aliás, essa foi a observação feita por 

Bolque apud Lacerda (1999), que também explica do que se tratam essas prerrogativas, 

na obra “Interesses difusos e coletivos: Conceito e legitimidade para agir”, da qual vale 

transcrever: 

Adianto que eu não gosto desta expressão. Ela está consagrada na 
doutrina, está consagrada em vários textos, mas não me agrada, 
porque eu acho muito vaga, muito vago esse adjetivo "difuso" Muito 
vago e inexpressivo. Que tipo de direitos seriam estes? Direitos sem 
conteúdo, diáfanos. E na verdade nós estamos em presença de direitos 
fundamentais do homem enquanto pessoa em sociedade, enquanto 
membro de uma comunidade que pode ser agredida a todo e qualquer 
momento pela poluição, pelos atentados à ecologia, agressões contra o 
consumidor, uma preocupação muito importante na nova lei Esses 
interesses não são difusos, são interesses fundamentais, interesses 
eminentemente concretos, muito mais importantes que os direitos 
subjetivos individuais (BOLQUE apud LACERDA, 1999, p. 184). 

																																																													
4 Alexandre de Freitas Câmara, em sua obra Lições de Direito Processual Civil, volume I, explica que, na 
utilização do método teleológico de interpretação, “o intérprete deve ter sempre em vista os fins sociais a 
que a lei se destina, assim como o bem comum”. 
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 Sobre o surgimento e reconhecimento dessa espécie de direito, os 

pesquisadores Cappelletti e Garth (2002) tornaram-se referência. Eles explicam que tal 

inovação se deu no que denominaram segunda onda renovatória de direitos5.  

Ao elucidarem o seu contexto histórico, os autores esclareceram que “a 

concepção tradicional do processo civil não deixava espaço para a proteção dos direitos 

difusos”. Segundo eles, “o processo era visto apenas como um assunto entre duas 

partes, que se destinava à solução de uma controvérsia entre essas mesmas partes a 

respeito de seus próprios interesses individuais” e, em razão disso, “direitos que 

pertencessem a um grupo, ao público em geral ou a um segmento do público não se 

enquadravam bem nesse esquema”. 

No Brasil, os interesses difusos passaram a ser reconhecidos a partir da 

década de 1970, sob a influência desse trabalho realizado por Cappelletti e Garth 

(2002). Aliás, conforme Mazzilli (2006, s.p.), assim como em outros países de tradição 

romana de Direito, essa inovação foi corroborada por uma acentuada crítica sobre a 

dicotomia público/privado e pela consideração de uma categoria intermediária de 

interesses que: 

 

[...] embora não sejam propriamente estatais, são mais que meramente 
individuais, porque são compartilhados por grupos, classes ou categoria 
de pessoas, como os moradores de uma região quanto a questões 
ambientais comuns, ou aos consumidores de um produto quanto à 
qualidade ou o preço dessa mercadoria.  

  

Dessa forma, na medida em que os interesses difusos eram reconhecidos, o 

artigo 6º do Código de Processo Civil, que define que “ninguém pode pleitear, em nome 

próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei”, foi relativizado por ser 

estritamente individual, como demonstraram Cintra, Grinover e Dinamarco (1998). 

Assim, originou-se uma espécie de direito que não é público, cuja 

legitimidade é do Estado, nem privado, no qual o particular, individualmente, pode 

buscar o seu cumprimento. Mazzilli (2006) define os direitos difusos como interesse 

																																																													
5 As ondas renovatórias são movimentos realizados com o objetivo de proporcionar o acesso à justiça. 
Tiveram início em 1965. Cappelletti e Garth (2002) definiram as outras duas ondas de acesso à justiça 
como a assistência judiciária aos necessitados, que foi denominada primeira onda e o novo enfoque de 
acesso à justiça, qualificada como terceira onda, que, inclusive, abrange as duas ondas anteriores. 
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que se refere a grupos6 que, em razão de um determinado fato, tornam-se ou podem 

tornar-se prejudicados. Em razão disso, também foi caracterizado como uma espécie de 

direito das minorias (SILVA, 2007). 

Em resumo, o direito difuso tem como principal característica o diferencial 

de que quando ocorre algum fato que venha a lesá-lo, além das pessoas diretamente 

envolvidas com o fato gerador da lesão, serão lesadas outras, pela impossibilidade de se 

determinar e quantificar os cidadãos lesados. Por isso, é qualificado pelos juristas como 

indivisível e indeterminável. Daí, os interesses difusos foram normatizados como uma 

espécie dos direitos denominados trans, meta ou supraindividuais7.  

 

Direito difuso e educação 

Juridicamente, pode se verificar na Constituição Federal da República 

Federativa do Brasil, que a educação é direito fundamental. Pois, certo é que: “a 

educação, primeiramente, foi assegurada como direito fundamental tanto nos 

documentos Internacionais como nos Nacionais. Em um segundo momento, a educação 

passa a ser um instrumento garantidor de outros direitos como os direitos difusos e 

coletivos” (EMILIO, 2014).  

Uma possibilidade de entendimento e aceito pela pesquisa sobre a matéria, se 

pauta na análise de instrumentos legais de cunho internacional. Vale, para fundamentar 

a pretensão, se verificar a Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948, 

instituindo em seu artigo 26, inciso I que “todos têm direito à educação”.  

De certo, confirma-se ademais, o entender de que a educação como direito 

fundamental também se encontra assegurada no Pacto Internacional sobre os Direitos 

Sociais e Culturais, de 1966, que no artigo 13.º, dispõe por sua vez que: “os Estados 

partes no presente pacto reconhecem o direito de toda pessoa à educação 

[…]”(EMILIO, 2014).  Ora, “todos” tem direito a educação, segundo esses instrumentos 

internacionais. 

De igual modo, na Convenção sobre os Direitos das Criança, de 1989, assim 

como na Declaração Mundial sobre a Educação para Todos, de 1990, o direito à 

educação está manifestada preambularmente: “considerando que cabe preparar 
																																																													
6 Hugo Nigro Mazili utiliza-se do termo grupos para referir-se aos destinatários de direitos 
transindividuais. 
7 Termo utilizado por Cintra, Grinover e Dinamarco (1988) para se referirem aos direitos ou interesses 
difusos. 
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plenamente a criança para viver a vida individual na sociedade e ser educada […]” e 

“relembrando que a educação é um direito fundamental de todos, mulheres e homens, 

de todas as idades, no mundo inteiro” (EMILIO, 2014). 

Ainda, é de se constar que a educação, considerada direito fundamental, 

encontra-se alicerçada sob princípio 7.º, da Declaração dos Direitos da Criança, de 

1959, ao estabelecer que “a criança terá direito a receber educação que será gratuita e 

compulsória pelo menos no grau primário” (EMILIO, 2014).  

Acerca do assunto e embasado tanto com base em Moraes (2013) quanto em 

Silva (2013) no âmbito internacional, a educação é tida como premissa de direito de 

cunho fundamental, e que vem no ordenamento jurídico brasileiro, assegurada na 

Constituição Federal, sob a insígnia dos direitos e garantias fundamentais, alcunhados 

doutrinariamente por cláusulas pétreas. 

 Nesse contexto, tem-se que o direito à educação evidentemente se insere no 

conceito primordial de direito difuso, muito embora e previamente também o seja 

fundamental. Todavia, a matéria merecer melhor tratamento, vez que não tem recebido 

tal status do poder constituído, muito embora determinante em lei, e com mais força e 

razão, na própria Constituição. 

 Portanto, ainda que não seja encontrada de forma expressa, na Carta Magna, o 

direito à educação enquanto direito difuso, certo é que tal interpretação se mostra 

possível, plausível e cabível, vez que realizada sob a lógica da interpretação sistemática 

da Constituição. 

 

Ensino superior e seus programas – inserto na política insititucional-educacional 
do sistema brasileiro 

Não se reconhece o direito à educação apenas para a educação básica ou ensino 

fundamental. Ao contrário, o direito à educação superior encontra respaldo e está 

expresso na mesma Constituição, e disciplinado em lei própria – LDB – Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação8 – que contempla o sistema educacional como um todo, 

desde o ensino infantil até a pós-graduação (BRASIL, 1996).  

Segue-se, assim, que “as universidades gozam de autonomia didático-científica, 

administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão”. (BRASIL, 1988, Art. 207).  
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E, consequentemente, “o dever do Estado com a educação será efetivado 

mediante a garantia de: […] V - acesso aos níveis mais elevados do ensino9, da pesquisa 

e da criação artística, segundo a capacidade de cada um; […]. (BRASIL, 1988, Art. 

208).  

De fato e de direito, além do dever do Estado estabelecido, há a garantia de 

acesso aos níveis mais elevados da educação – ensino, pesquisa e criação artística – 

segundo a capacidade de cada um.  E, de cuja organização em regime de colaboração 

entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios dos sistemas de ensino (BRASIL, 

1988, Art. 211) se verifica que:  
[…] A União organizará o sistema federal de ensino e o dos Territórios, 
financiará as instituições de ensino públicas federais e exercerá, em 
matéria educacional, função redistributiva e supletiva, de forma a 
garantir equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de 
qualidade do ensino mediante assistência técnica e financeira aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios; […]. (BRASIL, 1988,  
art. 21, §1.º). 

 
E, para este direito à educação “a União aplicará, anualmente, nunca menos de 

dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no 

mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de 

transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino”. (BRASIL, 1988, Art. 

212). Instituindo-se que “a parcela da arrecadação de impostos transferida pela União 

aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, ou pelos Estados aos respectivos 

Municípios, não é considerada, para efeito do cálculo previsto neste artigo, receita do 

governo que a transferir”. E, “para efeito do cumprimento do disposto no 'caput' deste 

artigo, serão considerados os sistemas de ensino federal, estadual e municipal e os 

recursos aplicados na forma do art. 213”. (BRASIL, 1988,  art. 212, §§ 1.º e 2.º). 

Consequentemente, as “atividades universitárias de pesquisa e extensão poderão receber 

apoio financeiro do Poder Público”. (BRASIL, 1988,  art. 213, § 2.º).  

Não há como desenvolver a educação superior, nos moldes constitucionais, 

independemente da aplicação de recursos. O orçamento destinado e os resultados das 

atividades de ensino, pesquisa e extensão, estão direta e proporcionalmente atreladas; 

não há se falar, outrossim, em investimento estritamente privado, cujo viés se desloca 

substancialmente do objetivo primordial do modelo educacional constitucionalmente 

																																																													
9 Dispõe a LDB, no art. 21, que “a educação escolar compõe-se de: I - educação básica, formada pela 
educação infantil, ensino fundamental e ensino médio; II - educação superior. 



7	
	

proposto, mormente se tal interesse privado se mostrar despido de inerência ao devido 

interesse público envolvido na matéria pode-se mostrar temerário (SOUZA JUNIOR, 

2006).  

Deste modo, com o escopo de resguardar a estrutura do direito à educação, pode 

ser observado ainda, na Constituição, que: 
A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração decenal, 
com o objetivo de articular o sistema nacional de educação em regime 
de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de 
implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do 
ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações 
integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que 
conduzam a: I - erradicação do analfabetismo; II - universalização do 
atendimento escolar; III - melhoria da qualidade do ensino; IV - 
formação para o trabalho; V - promoção humanística, científica e 
tecnológica do País. VI - estabelecimento de meta de aplicação de 
recursos públicos em educação como proporção do produto interno 
bruto. (BRASIL, 1988,  Art. 214). 

 

Nesse contexto jurídico fundamental, percebe-se que a política educacional 

instituída tem como objetivos, em se tratando de níveis superiores e de pós-graduação, 

os itens II, III e V. Em especial atenção para o item III, qual seja: “melhoria da 

qualidade do ensino” o que inclui programas institucionalmente criados e mantidos com 

vistas a tal propósito. Ora, desse modo e por todos os desdobramentos constitucionais e 

legais, verifica-se que a educação superior (e seus consectários programas de pós-

graduação) efetivamente se encontra, legalmente, sob modelo institucional que resulta 

no sistema de educação superior no Brasil, o que, por sua vez leva a conclusão, ainda 

que superficial, de que as políticas institucionais são amplamente aplicáveis neste 

particular – direito à educação superior - e, ainda, com status, por assim se tratar de 

direito à educação, de direito difuso e toda a proteção dos órgãos igualmente instituídos. 

Por desdobramento a tal raciocínio é possível levar as reflexões até programas 

inseridos na educação superior como o Programa de Educação Tutorial, inciativa do  

Ministério da Educação no Brasil e que contempla inúmeras instituições e grupos nas 

diferentes regiões do pais. 

 

 

O caso PET e a melhoria da qualidade de ensino 
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De certo o Programa de Educação Tutorial - PET - surgiu para ser um dos 

principais espaços de formação na universidade, e ao que se infere, em consonância ao 

que dispõe o inciso III, do artigo 214, da Constituição Federal, com vistas a conduzir o 

ensino superior à “melhoria de qualidade”.  

O PET é uma iniciativa do Governo Federal que estimula atividades de pesquisa, 

ensino e extensão universitária em nível de graduação, com vista à excelência na 

graduação e na pós-graduação. O incentivo à pesquisa é, também, um aspecto abordado 

nos princípios e finalidades da educação brasileira. De acordo com a LDB, em seu 

artigo 43, capítulo IV, inciso III, é importante “incentivar o trabalho de pesquisa e 

investigação científica, visando ao desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da 

criação e difusão da cultura, e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do 

meio em que vive”. A lei ressalva que é importante o ato de pesquisar para o ser 

humano, pois isso possibilitaria ao ser humano aprender e perceber sua relação com o 

mundo em que está inserido (SANTOS;  ALMEIDA; CARVALHO, 2014).  

De acordo com Santos et al (2014) o  PET foi criado em 1979 com o nome 

original de Programa Especial de Treinamento e, até 1999, esteve submetido à 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), passando 

depois para o MEC. Cabe acrescentar que o programa tinha como proposta formar 

quadros de docentes para o ensino superior. Entre 1995 e 2003, quando o ministro da 

Educação era Paulo Renato de Souza, o governo tentou, por diversas vezes, extinguir o 

programa, sob a alegação de que era oneroso aos cofres públicos, mas esbarrou em forte 

oposição da comunidade acadêmica. Em 2004, na gestão de Tarso Genro no MEC, o 

nome foi alterado para Programa de Educação Tutorial (MÜLLER, 2003). 

Assim, o programa teve seguimento nas atividades, mas passou por alterações no 

inicio dos anos 2000, ou seja, subsistiu e em 2004 foi instituído por meio de legislação 

federal. Após a nova configuração o PET passa a ser conhecido como um programa que 

tem entre seus objetivos incentivar todos os aspectos já existentes e ainda apresentar a 

seus ingressantes o que é a universidade – seu funcionamento, suas finalidades e seus 

princípios –, com o intuito de contribuir com a formação qualificada e cidadã do 

discente. 

 O funcionamento do programa é explicitado por meio de um Manual de 

Orientações Básicas do Ministério da Educação (MEC). O MEC é subdivido em 

diversas secretarias e subsecretarias que coordenam as ações da educação nacional. O 

PET é subordinado à Secretaria de Ensino Superior (Sesu), que é o setor responsável 
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por orientar, planejar, coordenar e supervisionar o processo de formulação e 

implementação da Política Nacional de Educação Superior. Além disso, tem a função de 

manter e supervisionar o desenvolvimento das Instituições Federais de Ensino Superior 

(IFES) e fazer a supervisão das instituições privadas de educação superior, conforme a 

LDB.  

Assim, o PET enquanto Programa de Educação Tutorial criado e instituído por 

meio da Lei 11.180, de 23 de setembro de 2005, assume características diferenciadas, 

pois deixa de ser um Programa Especial de Treinamento, passando para o hoje já 

estabelecido, uma proposta com vistas a formação cidadã e permanência qualificada dos 

discentes no ensino superior, acompanhado por um docente responsável pelo grupo. 

Trata-se, segundo Santos et. al (2014, p.14) de  
Um grupo de discentes vinculados a um ou mais cursos de graduação 
para desenvolver ações de ensino, pesquisa e extensão sob a 
orientação de um professor tutor, visando oportunizar aos estudantes 
participantes a possibilidade de ampliar a gama de experiências em 
sua formação acadêmica e cidadã.  
 

O PET se constitui, portanto, em um grupo que reúne discentes sob a orientação 

de um tutor, que desenvolve atividade que ofereçam uma formação acadêmica por 

excelência, promovendo o aprimoramento das capacidades de trabalho em grupo, bem 

como a formação de um profissional crítico. Como exemplo, pode se citar atividades 

desenvolvidas no programa que cumpram o papel citado acima, sejam elas:  

 
A facilitação do domínio dos processos e métodos gerais e específicos 
de investigação, análise e atuação na área de conhecimento 
acadêmico-profissional; o envolvimento dos bolsistas em tarefas e 
atividades que propiciem o aprender fazendo e refletido sobre a 
promoção da integração da formação acadêmica com a futura 
atividade profissional, especialmente no caso da carreira universitária, 
por meio da interação constantes com o futuro ambiente profissional. 
(SANTOS et. al 2014, p.14) 
 

A constituição de um grupo de discentes vinculado a um ou mais cursos de 

graduação para desenvolver ações de ensino, pesquisa e extensão sob a orientação de 

um professor tutor visa oportunizar aos estudantes participantes a possibilidade de 

ampliar a gama de experiências em sua formação acadêmica e cidadã. Assim, o  PET 

objetiva complementar a perspectiva convencional de educação escolar, oferecendo uma 

formação acadêmica de excelente nível, visando à formação de um profissional crítico e 

atuante, orientada pela cidadania e pela função social da educação superior (SANTOS;  

ALMEIDA; CARVALHO, 2014).. 
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Os autores afirmam que algumas atividades desenvolvidas no programa 

possibilitam essa formação, dentre elas: ações coletivas que aprimoram a capacidade de 

trabalho em grupo; a facilitação do domínio dos processos e métodos gerais e 

específicos de investigação, análise e atuação na área de conhecimento acadêmico-

profissional; o envolvimento dos bolsistas em tarefas e atividades que propiciem o 

aprender fazendo e refletindo sobre a promoção da integração da formação acadêmica 

com a futura atividade profissional, especialmente no caso da carreira universitária, por 

meio de interação constante com o futuro ambiente profissional.  

É imprescindível, neste processo, uma das particularidades do programa, a 

educação tutorial, diretamente relacionada com a figura do tutor, uma vez que, de 

acordo com Koltermann (2006, p. 2) apud Santos;  Almeida e Carvalho ( 2014), 

  
A atividade de Tutoria, especialmente dentro do âmbito da educação, 
diz respeito ao acompanhamento próximo e à orientação sistemática 
de grupos de acadêmicos realizada por profissionais experientes na 
área de formação. O processo de aprendizagem, para ser efetivo, 
implica a presença de alguém que tenha o papel de mediador e 
facilitador para o aprendiz, do novo a ser conhecido, enfrentado e 
assimilado. Tutorar significa cuidar, proteger, amparar, representar, 
defender e assistir.  

 

Com base nesta figura catalisadora que é o tutor, o grupo tende a integrar-se 

dentro de propostas relacionadas a sua área de formação e dotada de elevados padrões 

científicos, técnicos, tecnológicos, culturais e éticos, garantindo o melhor desempenho 

dos alunos e a apreensão de novos conhecimentos em sua área, áreas correlatas e afins. 

O tutor tem a missão de estimular o aluno em uma aprendizagem por meio de 

vivências, reflexões, discussões e cooperação. Ele também é responsável pelo 

planejamento e supervisão das atividades, por orientar os petianos no caminho de uma 

aprendizagem adequada às necessidades do(s) curso(s) como um todo, bem como pelo 

bom desempenho do grupo. Esse sistema colaborativo que permeia as ações dos 

petianos facilita a construção do processo de autonomia deles mediante a busca de 

conhecimento e de fortalecimento do programa. Tal situação se aproxima do que 

defende Freire (2010, p. 24-25), quando afirma que "quanto mais criticamente se exerça 

a capacidade de aprender tanto mais se constrói e se desenvolve o que venho chamando 

'curiosidade epistemológica', sem a qual não alcançamos o conhecimento cabal do 

objeto" (SANTOS;  ALMEIDA; CARVALHO, 2014).. 
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Os autores afirmam que o tutor, em seu processo de intervenção para a 

viabilização de novos saberes e desafios, permite aos petianos criar uma relação de 

aprendizagem baseada na concepção de Paulo Freire de buscar a práxis a todo instante 

para instaurar novos saberes reflexivos mediante outras práticas. Cabe, ainda, 

acrescentar a este contexto que, para Martins (2008, p. 15), 
 
A tutoria proporciona ao aluno assumir responsabilidades sobre a sua 
própria aprendizagem e desenvolvimento pessoal, além de ampliar a 
sua visão de mundo e dimensionar o seu papel social. O manejo de 
conflitos e o exercício de comunicação entre colegas e responsáveis 
pelo ensino são também valores educacionais inerentes e 
significativos a tutoria. 
 

Os grupos PET’s podem ser formados, de acordo com o Manual de Orientação 

Básica do programa, por até 12 bolsistas e metade deste número com não bolsistas. O 

programa pode contar com diversos docentes participantes, entretanto apenas um tutor. 

Dentre as diversas exigências para a participação no programa, exigem-se a 

disponibilidade de vinte horas semanais para dedicação ao programa; não se pode ter 

reprovações curriculares; os alunos devem se tornar proficientes em ao menos uma 

língua estrangeira e; por fim, os petianos devem ter capacidades para a realização das 

atividades propostas pelo programa que contempla a indissociabilidade entre ensino, 

pesquisa e extensão. Os PET’s são avaliados através dos CLAA’s (Comitês Locais de 

Acompanhamento e Avaliação), através do Conselho Superior e através de uma 

Comissão de Avaliação, tendo eles suas competências definidas na portaria nº 343, de 

24 de abril de 2013. 

Conforme considerações dos próprios membros do programa “o PET possui 

como objetivo principal buscar a melhoria contínua do ensino de graduação na sua 

universidade e aperfeiçoamento pessoal de seus integrantes com efeito multiplicador no 

meio acadêmico”.10 O artigo afirma, ainda, que por questões políticas e de gestão o 

programa quase chegou a ser extinto na década de 80 do século passado, porém 

subsistiu sendo, inclusive, expandido nos anos 2000. 

Cabe ressaltar, contudo, que entre as diversas tentativas de se manter o programa 

vivo, viu-se sem-número de extenuantes e sucessivos fracassos. A articulação de 

defensores do PET com representantes do poder legislativo e executivo, se deu de forma 

ampla e exaustiva, sem contudo, surtir qualquer eficácia, naquele momento (UFRGS, 

2014).  
																																																													
10 UFRGS (2014) 
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No entanto, numa análise despida de qualquer paixão, sob viés eminentemente 

jurídico-científico, há de se encetar dúvida a respeito de possível alternativa judicial 

para a defesa do programa, por, mormente duas razões fundamentais: uma, a educação 

superior tida como direito difuso; e, a duas, a tentativa judicial se limitou por intermédio 

de mandado de segurança11 garantir pagamentos de tutoria aos bolsistas participantes do 

PET, objeto extremamente reduzido em termos da relevância do programa instituído, 

sem igualmente sucesso, pois, o poder executivo limitou-se apenas a justificar, uma das 

prerrogativas institucionais da ação, em parcas razões, os motivos do não-pagamento 

(MÜLLER, 2003). 

Enfim, o programa remanesceu até os dias atuais, depois da fase de lutas, 

sobreviveu e tem grupos nas mais diversas IES do Brasil. Contudo, não estava a salvo 

da discricionariedade de atos do poder executivo, que novamente e qualquer tempo 

pode a critério da gestão e administração relegar o PET a um plano de insignificância, 

esquecimento ou nova desestruturação. 

A maneira que se encontrou de proteger o PET de novas desestruturações foi a 

proteção jurídica do mesmo. Ao se instituir o Programa de Educação Tutorial no âmbito 

do Ministério da Educação, os riscos à existência do PET são substancialmente 

reduzidos. Instituído pela Lei nº 11.180/2005, é nítida a introdução do programa no art. 

12 da dita lei: 

 

Art. 12. Fica instituído, no âmbito do Ministério da Educação, o 
Programa de Educação Tutorial - PET, destinado a fomentar 
grupos de aprendizagem tutorial mediante a concessão de bolsas 
de iniciação científica a estudantes de graduação e bolsas de 
tutoria a professores tutores de grupos do PET. 
 

Em suma, o PET é uma ferramenta enriquecedora no âmbito acadêmico e 

contribui para a melhoria dos cursos de graduação nos quais está inserido. Essa 

contribuição se dá por meio da realização de eventos que proporcionam ampla 

socialização dos conhecimentos produzidos, da produção de pesquisas que auxiliam no 

aprofundamento das mais diversas áreas que os cursos abrangem e, ainda, da interação 

com a comunidade por intermédio dos projetos e atividades de extensão. 

																																																													
11 Mandado de segurança, segundo o art. 1.º, da Lei Federal n.º 12.016, de 2009, é concedido a fim de 
proteger direito líquido e certo, quando não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que 
ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação, ou houver justo 
receio de sofrê-la, por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que 
exerça. 
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PET pode ser visto como direito difuso? 

 

 Retomando as discussões iniciais acerca do que é um direito difuso, bem como a 

relação entre o conceito de direito difuso e o direito à educação na vigente legislação 

brasileira, e tendo em mente que é um Programa de Educação Tutorial, fica claro o 

crasso erro que é tratar o PET (ou a lei que institui o PET) como sendo de natureza 

difusa. 

 Pois ora, se já é certo que um direito difuso é aquele que não se é possível 

restringir a um grupo restrito de pessoas, e se a própria legislação instauradora do 

Programa já o restringe a estudantes de graduação, como se poderia estabelecer relação 

de nexo entre os dois temas? 

 Entretanto, seja dito, não é impossível para a ideia do programa sua adaptação à 

um conceito mais difuso. Para isso, entretanto, seria necessário que se eliminassem os 

limitadores à execução do PET. 

 Para que o Programa de Educação Tutorial tenha uma natureza difusa, é 

necessário que ele seja elevado ao mesmo patamar da educação como um todo. Seria 

preciso que o processo educacional no país fosse implementado em caráter tutorial. 

Embora tenha um caráter possível, a ideia mostra-se improvável. Não obstante, o 

programa apresenta características louváveis e que, se bem aplicadas, poderiam levar ao 

melhoramento da educação brasileira (seja a educação de base ou o ensino superior). 

Em outras palavras, o direito tutelado pela Lei 11.180/95, por não possuir as 

características bases inerentes a um direito difuso, não é um direito difuso, mas deveria. 
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