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RESUMO

Os cursos de licenciatura da UEMG- Unidade de Divinópolis possibilitam que os graduandos, por meio do Estágio Supervisionado, estabeleçam relação entre a teoria e a prática

durante sua formação. 

Sendo assim, esta pesquisa tem o objetivo de investigar, através da análise de discurso, como o Estágio Supervisionado contribui para a construção identitária do professor em

formação nos cursos de licenciatura da cidade de Divinópolis. Ao analisar o discurso dos estudantes, o processo de construção da identidade profissional dos alunos das

licenciaturas, ganhará a visibilidade ainda não conquistada e possibilitará uma reflexão acerca de aspectos relevantes para a formação de professores da Educação Básica.

Foi feita a leitura dos autores pertinentes ao desenvolvimento da presente pesquisa e selecionadas as turmas que iniciariam a disciplina de estágio este ano, que pudessem

participar da pesquisa, expondo suas reflexões a respeito do papel do professor e a relevância que o estágio supervisionado tem em sua formação. A metodologia consiste na

aplicação de dois questionários, um no início do estágio que já foi respondido e encontra-se em análise, e outro após o término do estágio.	

As primeiras análises demonstraram que muitos alunos reconhecem a importância do estágio em sua formação e que veem o professor como um sujeito que incentiva a busca

pelo conhecimento. Além disso, também, consideram que o professor deve ser um profissional competente e eficiente no processo de ensino-aprendizagem.	Ressalta-se que a

análise ainda encontra-se em andamento.

Conclui-se que analisar a contribuição do estágio supervisionado na formação de novos educadores é importante, uma vez que essas atividades podem configurar-se em um

meio essencial para que o graduando conheça o dia-a-dia do professor, suas dificuldades e realizações, e para que compreendam, também, o ambiente da sala de aula e o

cotidiano escolar.
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