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Resumo

Atualmente, devido à ênfase que os cursos de graduação dão a pesquisa em detrimento da pratica docente,
muitos estudantes de graduação, mesmo em cursos de licenciatura buscam ser pesquisadores e dificilmente
se preocupam com a educação. Para aqueles professores que encaram a sala de aula, outro problema surge:
as dificuldades na aprendizagem dos alunos, sendo que para solucionar esse problema esses docentes
necessitam utilizar estratégias de ensino eficazes para promover aprendizagens fundamentais. Daí a
importância de se possibilitar uma boa relação entre professor-aluno, como forma de trazer benefícios mútuos
no processo de ensino-aprendizagem. Esse trabalho traz como objetivo identificar quais são as características
essenciais na formação docente que possibilitam ao facilitar a aprendizagem do aluno.

Palavras-chaves: formação do professor, estratégias de ensino e relação professor-aluno.

Abstract

Currently due to concerns that give undergraduate research at the expense of teaching practice, many
graduate students, even in undergraduate programs seek to be researchers and hardly care about education.
For those teachers who see the classroom, another problem arises: the difficulty in student learning, and to
solve this problem these teachers need to use effective teaching strategies to promote fundamental learning.
Therefore, it is importance to have a good relationship between teacher and student, to promote mutual
benefits in the teaching-learning process. This work has as objective to identify what are the essential
features that allow the teacher training in facilitating student learning.

Keywords: teacher training, teaching strategies and teacher-student relationship.

Introdução

Um grande problema que verificamos hoje é que muitos professores apresentam grandes dificuldades para
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transmitir determinados conteúdos condizentes com sua formação. Esse fato muitas vezes se justifica devido
à ênfase que os cursos de graduação dão a pesquisa em detrimento da pratica docente. Isso de fato acaba
prejudicando os futuros professores que muitas vezes acabam até desistindo da função de professor. Já
outros, acabam entrando em cursos de mestrado e doutorado, com o intuito de ingressarem na educação
superior. Outro ponto também é a não inserção de novas metodologias de ensino, tornando as aulas desses
profissionais muitas vezes monótonas. Tudo isso, acaba desmotivando os alunos que não encontram
significado aprender determinado conteúdo.

É interessante que o professor inicie sua prática docente baseado em evidências, ou seja, a partir de um
determinado problema ele introduzirá uma estratégia de ensino que facilite o aprendizado do aluno
solucionando esse problema. Para aqueles alunos com dificuldade de aprendizagem, a utilização de
estratégias de ensino eficazes para promover aprendizagens fundamentais seria uma boa alternativa. No
entanto, devido à terem formação voltada mais para a pesquisa do que a prática docente, os professores
acabam tenho muitas dificuldades para implementar essas novas metodologias.

O professor como educador deve sempre estar atualizado, ou seja, apto a praticar um tipo de ensino que
englobe recursos com as novas tecnologias, pois as tecnologias são, de fato, um meio interessante para
estimular tanto seu trabalho docente como os próprios alunos.

Outro aspecto fundamental é a motivação. Como um dos elementos fundamentais para a formação docente,
ela é uma característica que deve acompanhar o trabalho docente, pois um professor motivado obterá bons
resultados dos trabalhos desenvolvidos em sala de aula.

O presente trabalho tem por objetivo identificar quais são as características essenciais na formação docente
que possibilitam facilitar a aprendizagem do aluno. O texto traz como problemática: o que falta na formação
docente para que o professor não apresente dificuldades na sua pratica escolar?
.

Formação do professor e sua relação com o ensino e com a aprendizagem

Pinto (2005) afirma que a tarefa fundamental do educador é a formação do cidadão, ou seja, o educador
deve, resolver com competências seus próprios problemas, buscando saídas para os problemas educacionais.

No entanto, atualmente, embora seja importante que o professor tenha formação para atuar no magistério, a
mesma nem sempre é oferecida com boa qualidade, o que implica na necessidade de uma reformulação no
currículo de muitos cursos de nível superior.

A forma utilizada pelo documento do MEC para legitimar – culpabilização da escola e
de seus atores pelo quadro de má qualidade da educação e redenção via prescrições
– tem suportado um amplo conjunto de reformas educacionais. As diferenças entre
as variadas propostas surgem em função do tipo de análise da realidade educacional
empreendida. No caso das diretrizes para a formação de professores, a reformulação
parece basear-se na ideia de que há um problema pedagógico, expresso pela
inadequação dos currículos de formação; e um problema organizacional, que se
define pela incapacidade das atuais instituições formadoras, tal como se organizam,
de darem conta das demandas de formação de professores. Dessa forma, a
reformulação propõe ações nesses dois âmbitos (MACEDO, p. 2, 2000).

Um fato que vem acontecendo nas instituições de níveis superiores é que muitos estudantes de graduação,
mesmo em cursos de licenciatura, buscam ser pesquisadores e dificilmente se preocupam com a educação.
Melo (2000) afirma que os únicos que ingressam na faculdade com o intuito de ensinar são os alunos do curso
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de magistério de primeira a quarta série do ensino fundamental, já os demais alunos ingressam no ensino
superior de formação de professores com a expectativa de serem biólogos, geógrafos, matemáticos, mas
dificilmente professores de biologia, geografia, de línguas ou literatura. A autora afirma ainda que os cursos
de graduação são ministrados num contexto institucional distante da preocupação com a educação básica,
que não facilita nem mesmo a convivência com pessoas e instituições que conhecem a problemática da
educação básica.

Verificando a importância de uma boa formação do professor para que atue de maneira a ajudar ao seu
aluno, um aspecto relevante e que merece destaque é a relação professor-aluno. Uma boa relação
professor-aluno traz benefícios mútuos no processo de ensino e da aprendizagem. Para o aluno, auxilia na sua
aprendizagem, pois ele passa a confiar mais no que o professor fala em sala de aula e para o professor, ajuda
a entender melhor seus alunos, assim como os problemas educacionais pelos quais os todos passam.

Essa relação professor-aluno pode ser observada nas atividades que são desenvolvidas em sala de aula. A
partir do momento em que o professor seleciona os conteúdos que serão ministrados, quando organiza suas
tarefas de sala de aula, aplica algumas atividades em grupo, etc. O prazer no aprendizado que os alunos têm
não surge de uma hora para outra. São necessárias atitudes e métodos planejados do professor em sala de
aula. É nesse momento que a relação professor-aluno se estabelece, quando ocorre uma reciprocidade de
benefícios mútuos, uma vez que o professor estimula seu aluno e o mesmo retribui com uma maior
participação durante as aulas, melhores notas e mais segurança nos conceitos adquiridos. Dessa forma, o
aluno deixa de ver a aula como uma mera obrigação para garantia de um certificado de conclusão do ensino e
passa a valorizar os estudos tendo mais interesse em aprender.

A relação de professor-aluno não se dá de forma simples. Para que a mesma ocorra, são necessários alguns
elementos fundamentais: a interação estabelecida e caracterizada a partir da seleção de conteúdos,
sistematização didática para facilitar o aprendizado dos alunos e exposição onde o professor demonstrará
seus conteúdos (PINTO e NASCIMENTO, 2008). Nesse ponto, a aprendizagem para o aluno torna-se mais
significativa na medida em que os conteúdos vistos em sala são desenvolvidos de forma que o estimule a
participar mais ativamente da aula, o qual poderá expor o seu próprio conhecimento, só que para isso é
necessário a participação do professor como um agente facilitador e não como um mero transmissor de
conhecimentos.

Outro ponto fundamental é que o professor pode se apoiar numa aprendizagem significativa, pois à medida
que dentro da sala de aula ele dá oportunidade do aluno expressar o seu conhecimento prévio ele também
deixa o aluno mais confiante em si mesmo e torna-se um amigo desse aluno e não um mero detentor do
conhecimento. A aula pode ser construída pelas partes fundamentais professor e aluno, onde priorize o
diálogo e a confiança um no outro, para que o processo de ensino e da aprendizagem torne-se mais dinâmico.

Reconhecendo-se que o processo de compreensão dos conceitos é gradual e sempre
exige esforços dos alunos e, para que a compreensão seja melhorada cada vez que
entra um novo contato com o conceito, entendemos, para o aluno aprender um
determinado conceito, ele deve relacioná-lo aos conhecimentos prévios que possui.
Essa relação é complexa, mas, de um modo geral, podemos considerar que quando
ela acontece, ocorre uma aprendizagem significativa, ou seja, o aluno conseguiu
assimilar o material novo aos seus conhecimentos prévios por causa do desequilíbrio
e do conflito provocados pela nova informação a que entrou em contato; o que pode
levar a mudanças conceituais dos conhecimentos prévios (CAMPOS et al, p. 49,
2003).

Para Castro e Silva (2001, p. 382), o professor pode despertar o interesse dos alunos quando se preocupa
não apenas em transmitir alguma mensagem, mas também em entender os códigos conhecidos por eles,
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tentando decifrar a mensagem de acordo com esse código já anteriormente conhecido. Nesse ponto, fica clara
a necessidade de uma boa relação entre educador e educando, pois para que o professor possa desenvolver
bem sua atividade em sala de aula e que, acima de tudo, tenha resultados satisfatórios, é necessário que ele
entenda, escute e aprenda com o próprio aluno. Dessa forma, o processo de ensino e da aprendizagem
torna-se mais significativo para ambas as partes. A partir do momento que o professor escuta seu aluno, ele
permite que esse estudante se torne mais confiante, facilitando seu aprendizado. Com isso, surge um
elemento importante na escola que é a confiança um no outro.

O diálogo é uma prática fundamental no processo de ensino e da aprendizagem, ao invés do professor gastar
muito tempo copiando conteúdo no quadro, “empurrando” assuntos e mais assuntos, aplicando várias provas,
seria melhor ele olhar seu aluno e perceber qual a dificuldade que ele tem no aprendizado, analisar se está
frequentando as aulas, se participa etc. Claro que é fundamental que esses conteúdos sejam dados. No
entanto, que o professor faça uma didática diferente da tradicional, que traga o aluno para participar junto
com ele das aulas, realize mais dinâmica, faça trabalhos em grupos, estando o professor como um agente não
só ativo mais também passivo no processo ensino e da aprendizagem e colocando o aluno como um agente
participativo desse processo.

Nas relações internas numa escola o que se observa é que nem todos são tratados
igualmente, principalmente os alunos. Estes não são estimulados a manifestar seus
pontos de vista e a participar na tomada de decisões relativas a vida escolar. Nas
escolas e principalmente na relação professor-aluno é a existência e manutenção de
um autoritarismo que começa hierarquicamente na instância superior, na figura do
(a) diretor (a) e se reforça e perpetua na sala de aula ou de seus efeitos são mais
nefastos, com raríssimas exceções (SILVA e SANTOS, p.31, 2002).

É fundamental que o aluno tenha uma certa liberdade na sala de aula, que possa contar e confiar no seu
professor para que o processo de ensino e da aprendizagem torne-se mais dinâmico. O professor não pode e
não deve passar uma imagem ruim para seu aluno, ou seja, aquele professor que não se importe com o
aprendizado dos alunos, é importante que o aluno o veja como um amigo, com isso o professor adquire
autoridade na sala de aula e o mais importante, respeito e confiança do aluno.

Metodologia

Para realizarmos a análise do tema em questão, discutimos três artigos, um em inglês, outro em francês e
outro em português, New Trends: Promotion of Didactic Methods that Favour the Increase of Students’
Interest and Motivation for Studying Physics (Novas tendências: promoção de métodos didáticos que favor do
aumento de interesse dos alunos e motivação para estudar Física); Un Objet qui Manque à Sa Place: les
Données Probantes Dans L&39;enseignement et la Formation (Um objeto que está faltando em seu lugar:
evidência em educação e formação) e Ensinar Matemática com Computador: Fatores de Inibição ou Motivação
das Práticas dos Professores, respectivamente. . A análise desses artigos foi sugerida por duas professoras da
disciplina Didática e Metodologia do Ensino de Ciências e Matemática que fazem parte da grade curricular do
NPGECIMA (Núcleo de Pós-graduação em Ensino de Ciências e Matemática). Além disso, para verificarmos as
concepções de professores acerca de sua formação profissional, foi feito um estudo de caso

Foram selecionados professores da rede pública que estão matriculados em uma turma de mestrado em
Ensino de Ciências e Matemática da Universidade Federal de Sergipe (UFS), além de alunos dessa turma que
já tiveram experiência de estágio docente ou contrato temporário para docência na rede pública. Foi aplicado
um questionário aberto com 6 questões a 12 alunos dessa turma, que já era formada por 16 mestrandos.
Esse questionário trazia as seguintes questões: 1) Em sua opinião quais são as características que são
fundamentais para a formação de um professor?
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2) Para você existem limitações na formação docente?
Se sim, quais?
3) É importante que o professor seja ao mesmo tempo um pesquisador?
Por quê?
4) Você acha que atualmente as universidades estão formando professores preparados para a pratica
docente?
Se não, o que você acha que está faltando nessa formação?
5) Em sua opinião qual a maior dificuldade que o professor recém-formado encontra quando inicia sua prática
docente?
6) Em sua opinião quais características são fundamentais na formação de um professor?

Resultados e Discussões

Textos analisados

Analisando o texto em Inglês de Luminita Dinescu, Cristina Miron e E.S. Barna intitulado New trends:
Promotion of Didactic Methods That Favour the Increase of Students’ Interest and Motivation for
Studying Physics, verificamos que os autores mostraram a importância na aplicação de novos métodos de
ensino. Esse texto vem falar sobre um declínio alarmante de jovens sem interesse e motivação para o estudo
das ciências no geral, de Física, em particular. Dinescu et al (2011) atribui a causa disso, além de fatores
econômicos e sociais, aos antiquados métodos didáticos que são utilizalados: “giz e falar”. Esse método que
eles afirmam nada mais é do que o aluno ouvir e copiar o conteúdo. Para esses autores os métodos didáticos
utilizados influenciam no crescimento do interesse, motivação e atitude positiva em relação aos estudos das
ciências, em particular na Física. Segundo esses autores existem métodos para cada tipo de pessoa, que são
específicos – as suas necessidades e ritmo próprio de aprendizagem. Para analisar quais métodos devem ser
utilizados, esses autores observaram o perfil do aluno e o estilo de aprendizagem. Para o primeiro, os autores
utilizaram o estilo de aprendizagem (preferência dos alunos). Dos três métodos existentes: visual (aprender
através da visualização), o auditivo (aprender ouvindo e falando); e cinestésico (aprender através da mão
e movimento); eles utilizaram o visual. Os métodos visuais utilizados foram: mapas conceituais (que
proporcionava o desenvolvimento de habilidades e pensamento); diagrama de Venn (útil para organizar
visualmente informações relacionadas sobre coneitos concretos de uma forma estruturada, que facilita a
lembraça) e organizadores de gráficos (podem apoiar tanto a aprendizagem quanto os conceitos e as relações
entre eles).

Após isso, aplicaram uma atividade didática tradicional para o grupo controle: processo ensinar-aprender, e
para o grupo experimento: diferença na instrução - utilizando os seguintes métodos didáticos: Quadro SQA,
Mapas conceituais e Diagramas de Venn, visto que o estilo preferido dos alunos foi o visual. Os autores
observaram um melhor desempenho dos alunos do grupo experimento, porque esses apresentaram melhores
médias nos testes aplicados pelos autores. Com isso os autores perceberam que o papel de um professor
deve ser o de estimular a curiosidade, para construir a autoconfiança em relação à Física. Não basta o
conhecimento do conteúdo e a pedagogia dos professores, deve-se ter entusiasmo para gerar motivação dos
alunos. Não é a variedade de métodos didáticos que garante a eficiência do aprendizado, mas o contato
positivo com a Física desde os primeiros anos.

Os resultados provam que a diferença na instrução pode incrementar o desempenho escolar e,
implicitamente, a motivação dos estudantes de física. (DINESCU et al, 2011).

Outro texto discutido de Steve Bissonnette, Clermont Gauthier e Normand Péladeau: Un objet qui manque
à sa place: les données probantes dans l&39;enseignement et la formation, vem falar sobre
estratégias de ensino eficazes na formação de professores. Ele traz um pouco da prática baseada em
evidências, ou seja, práticas de prevenção ou intervenção validadas por algum tipo de evidência científica.
Traz tambem um resumo dos resultados de uma mega análise que identificou estratégias de ensino eficazes
para promover aprendizagens fundamentais com os alunos que apresentam dificuldades na aprendizagem.
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Um dos seus tópicos, que é o Ensino eficaz com base em evidências, mostra um resumo dos resultados de
uma revisão da literatura (Bissonnette, & Richard Gauthier, no prelo) no qual teve como objetivo identificar
as estratégias de ensino eficazes para a leitura de aprendizagem, escrita e matemática entre os alunos no
nível elementar.

Sobre as estratégias de ensino, vários pesquisadores analisados por Bissonnette et al (2010) indicam que eles
podem ser classificados em duas grandes categorias: estratégias focadas no professor ou focadas no aluno.
As estratégias centradas no professor estão associados com os chamados métodos tradicionais de ensino ,
diretrizes, estruturados e explícitos ( CHALl, 2000 apud BISSONNETTE et al, 2010). Por outro lado, aquelas
centradas no aluno correspondem mais para abrir novos métodos de ensino, modernos e progressistas. Os
métodos centrados no aluno – possibilitam aos professores fazer conexões entre o conteúdo do currículo e da
vida cotidiana por meio de situações de aprendizagem contextualizada , significativa e autêntica.
(BISSONNETTE et al 2010).

Uma parte do trabalho de Bissonnette et al (2010) era o de identificar quais estratégias de ensino eram
eficazes na formação de professores. Dos três trabalhos analisados de pesquisadores sobre formação de
professores, Bissonnette at al (2010) perceberam que pouquíssimas instituições ensinam os 5 componentes
considerados eficazes na formação de professores: ensino explícito e sistemático da consciência fonêmica;
correspondência fonética; leitura oral para melhorar a fluência; instrução vocabular direta e indireta;
exposição a uma variedade de estratégias de compreensão. Existe uma abordagem nas universidades da
visão construtivista; também uma negação de qualquer tentativa de mostrar aos futuros professores como
ensinar matemática. A maioria dos professores escolhem métodos não eficazes para maximizar o
desempenho dos alunos em leitura e matemática. (BISSONNETTE et al 2010).

Assim, Bissonnette et al (2010), concluíram que estratégias de ensino voltadas ao professor, principalmente o
ensino explícito, mostraram efeitos positivos. Embora o discurso pedagógico predominante seja sobre
estratégias de ensino voltadas ao aluno. A corrente psicológica dominante na educação científica é o
construtivismo sendo que os meios de educação mais populares são os projetos pedagógicos e a pedagogia
diferenciada.

As práticas construtivistas estão na moda sem nenhuma comprovação científica de eficácia frente à educação
explícita. Tudo isso pode explicar em parte o fraco desempenho dos alunos sob a responsabilidade de
professores mal treinados.

O terceiro texto discutido foi o de Ana Isabel Leal da Costa e Ana Paula Canavarro, intitulado: Ensinar
Matemática com Computador: factores de inibição ou motivação das práticas dos professores, que
faz referência a um novo papel do professor na escola.

As autoras mostram a importância do novo papel do professor, devido ao ensino ser alvo de mudanças e
alteração dos programas. Espera&8208;se hoje que o professor pratique um tipo de ensino que englobe
recurso às novas tecnologias, como a utilização do computador em sala de aula para trabalhar em
Matemática. (COSTA e CANAVARRO, 2012).

No decorrer de seu trabalho, as autoras analisaram as concepções e práticas dos professores de Matemática
sobre a utilização dos computadores, baseando&8208;se num estudo de caso nas quais identificaram três
perspectivas diferentes dos professores para a utilização do computador no ensino da Matemática: (a) como
instrumento de animação, permitindo melhorar o ambiente da sala de aula; (b) como instrumento facilitador,
permitindo realizar tarefas habitualmente realizadas à mão, (c) como instrumento de possibilidade,
permitindo realizar atividades que seriam difíceis de realizar de outra maneira. (CANAVARRO,1993 APUD
COSTA E CANAVARRO, 2012 ).

Em seu trabalho, Costa e Canavarro (2012) promoveram, a um grupo de professores de matemática, um
curso de Cabri-Géomètre com utilização do computador do qual é possível verificar a mediatriz de um
segmento de reta, a circunferência circunscrita, a bissectriz de um ângulo, a circunferência inscrita, assim
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como, os pontos notáveis de um triângulo.

A partir disso, Costa e Canavarro (2012) chegaram aos seguintes resultados baseados nas concepções e
práticas relativas à utilização do computador: antes da formação em Cabri-Géomètre, perceberam uma
utilização limitada, pessoal (utilizavam para passar testes, para fichas de trabalho, atas); professores que
nunca trabalharam com software direcionado para o ensino; ou aqueles que só utilizaram duas vezes com os
alunos; ou professores que usavam o PC apenas para expor os conteúdos programáticos; após a formação:
os professores mostraram satisfação em todas as aulas; ocorreu apreensão inicial versus atitude descontraída
com a continuação do trabalho; nenhum problema na gestão da aula e ocorreu facilidade dos alunos com o
programa; a parir daí os professores passaram a utilizar o PC como instrumento que facilita a realização de
atividades matemáticas.

As autoras concluíram com esses resultados que a escola foi o facilitador, com disponibilização da tecnologia e
incentivo do uso e; perceberam que a falta de formação de softwares matemáticos por parte dos professores
limitou as práticas no Cabri-Géomètre.

Concepção dos professores

A turma que foi entrevistada é composta 6,7% por mulheres e 33,3% homens. A idade em média e desvio
padrão é 35,8 ± 12,45 anos e o tempo de docência 8,08 ± 9,98 anos.

Entre as características fundamentais para o professor os entrevistados destacaram a contínua atualização
com cursos de formação continuada. Além disso, deve ter domínio do conteúdo, ser inovador e gostar da
profissão. Para eles, as limitações na formação docente são a falta de interação das disciplinas com a
realidade dos alunos e a priorização da teoria, dando pouca ênfase à prática (pouco tempo de estágio).
Alguns acham que não há aproximação da universidade com a educação básica. Outros, porém consideram
que as limitações estão no professor que se acomoda e não busca se renovar por meio de formação
continuada, haja vista que há uma grande oferta de cursos de atualização em docência.

Sobre a importância do professor ser também um pesquisador, todos concordam com essa assertiva, pois
com a pesquisa o professor melhora sua qualidade de ensino, refletindo e reavaliando para inovar suas
práticas, o que contribui para se manter atualizado, enriquecendo seu desenvolvimento.

Acerca de as universidades estarem formando poucos professores preparados, alguns dos pesquisados
afirmam que a culpa não é só dessas instituições, pois nunca haverá um profissional totalmente pronto. Cabe
ao profissional sempre se atualizar e não se acomodar. Além disso, um ponto positivo para melhorar a
qualidade na formação dos professores esta sendo desenvolvida, exemplo disso é o incentivo do PIBID
(Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência). Esse programa tem como objetivo a inserção do
futuro professor na escola ainda durante a licenciatura, proporcionado um contato com o universo escolar
para ajudá-lo a se familiarizar com os alunos e com a escola. Já para os que não concordam com a afirmação,
as universidades deveriam aumentar a parte prática e ensinar aos alunos como aplicar os conteúdos.

Os recém-formados encontram como dificuldades a falta de experiência em docência, que impede, muitas
vezes, de achar alternativas diante de imprevistos; a falta de planejamento da aula e de controle da turma e
de uma ponte entre a teoria e a prática.

Por fim, a formação do professor não foi citada como fator de motivação para o professor. Os fatores mais
citados foram a valorização salarial, a vocação para o ensino, a satisfação em perceber mudanças nos alunos
com a prática pedagógica do profissional, o bom relacionamento com os colegas e alunos e a facilidade de
utilização dos recursos.

Considerações Finais

Esse trabalho procurou identificar características essenciais na formação do professor analisando artigos ao
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redor do mundo e através de uma pesquisa qualitativa. A análise desses textos nos possibilitou perceber que,
havendo uma formação continuada do uso de softwares disciplinares (programas nos computadores para
realização de atividades em determinadas disciplinas) para o professor, eles teriam mais segurança para
aplicar aos alunos. Outra conclusão analisada foi que as estratégias de ensino mais eficazes são as voltadas
para o professor e sua formação, porém não é o que tem se visto em muitas pesquisas da Europa. Também a
aprendizagem significativa é essencial para os cursos de formação de professor, pois implicitamente aumenta
a motivação visto que normalmente eles têm um melhor desempenho se comparado à aprendizagem
tradicional.

Os professores precisam sempre se atualizar, com pesquisas e cursos de formação continuada que ajudem a
melhorar seu desempenho. Não podem se acomodar. De um modo geral, é preciso que haja um maior tempo
de prática de ensino com estratégias, sobre achar alternativas diante de imprevistos, a fim de aumentar a
segurança do recém-professor em sala de aula. Mas, já começa a haver essa preocupação nas universidades
com o programa PIBID em que o acompanhamento do professor é mais próximo e o estudante se aprimora
no ensino da educação básica.
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