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INTRODUÇÃO

O foco de análise desta pesquisa, vinculada ao Grupo de Pesquisa em Identidade e
Formação Docente - GRIFO/Cnpq, é dirigida ao estágio curricular, por considerá-lo aliado à
construção dos significados da docência, por possibilitar que os/as licenciandos/as
construam letramentos em práticas acadêmicas e pedagógicas (STREET, 1995; COLAÇO;
FISCHER, 2015).

As práticas de estágio, nas licenciaturas, possibilitam que os sujeitos envolvidos
vivenciem aprendizagens múltiplas, sobre o contexto social, a escola, o projeto pedagógico,
os professores, os alunos, a pesquisa, entre outros (FREIRE, 2014; ANDRÉ, 1995;
PIMENTA, 1996). Estas são práticas permeadas de sentidos, relações de poder e autoridade
que constituem os letramentos pedagógicos, que participam da formação identitária dos/as
licenciandos/as. A identidade, nessa perspectiva, é sempre inacabada, constituída a partir da
relação com o outro, formada por processos discursivos produzidos nas interações
(BAUMAN, 2005; SILVA, 2009).

OBJETIVO GERAL

• Investigar os caminhos teórico-metodológicos das práticas de estágio das licenciaturas do
IFSC-SJ, destacando suas implicações e contribuições na formação e na constituição da
identidade docente dos/as acadêmicos/as relativos aos anos letivos de 2017 a 2019**.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Analisar o caminho metodológicos dos estágios via projeto de intervenção;
• Identificar as contribuições das estratégias metodológicas utilizadas nos estágios,

avaliando suas implicações no processo de constituição da identidade e da formação
docente dos/as acadêmicos/as;

• Mapear a forma como os estágios se apresentam nos Trabalhos de Conclusão de Curso -
TCC´s defendidos até o momento.

EMBASAMENTO TEÓRICO

• Identidade (BAUMAN, 2005; SILVA, 2009);
• Letramentos acadêmicos e Letramentos pedagógicos (STREET, 1995; COLAÇO;

FISCHER, 2015);
• Ensino por Pesquisa via projeto de intervenção (FREIRE, 2014; ANDRÉ, 1995; PIMENTA;

LIMA, 2004; ZWIEREWICZ; TORRE, 2009).

RESULTADOS

• Sistematização das práticas de estágios nos cursos de licenciatura do IFSC-SJ, com a
organização de um acervo com os materiais finais produzidos nos componentes
curriculares, para historicizar as práticas desenvolvidas.

• Produção do livro “Estágio Supervisionado na Formação Docente: Experiências e Práticas
do IFSC-SJ” (AGUIAR et al., 2019), contendo relatos das próprias práticas em análise.

• Mapeamento, de fundo teórico-metodológico, da forma como se apresentam as reflexões
sobre estágio curricular nos cursos de licenciatura, baseado na consulta aos artigos
científicos da Revista Química Nova na Escola.

• Análise e mapeamento da articulação dos estágios com os Trabalhos de Conclusão de
Curso, prevista nos PPCs (IFSC-SJ, 2008 e 2014).

• Identificação das contribuições das estratégias metodológicas utilizadas nos estágios,
referentes ao letramento pedagógico. Avaliação de suas implicações no processo de
constituição da identidade e da formação docente dos acadêmicos. Essas análises vão
subsidiar as modificações de práticas que se fizerem necessárias alterar, bem como
subsidiar o fortalecimento de práticas que precisam ser mantidas, servindo de referência e
apoio à reconstrução de documentos norteadores, como o próprio regulamento de estágio.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estágio supervisionado dos Cursos de Licenciatura do IFSC-SJ revela sua importância
ao constituir-se como elemento aglutinador de dois importantes pilares da docência: identidade
e formação. Segundo Pimenta e Lima (2004), o estágio na formação inicial deve ser visto como
um espaço-tempo para aprender e preparar-se para o exercício da docência. Através dessa
prática de natureza acadêmico-profissional, o futuro professor (re)conhece os aspectos
indispensáveis para a sua formação e construção da sua identidade docente. É por esse
aspecto que importa sistematizar o olhar, sob a lente da pesquisa, para os caminhos teórico-
metodológicos das práticas de estágio que se tem percorrido nas licenciaturas do Câmpus São
José.

Um dos impactos desse estudo está associado com a disseminação dos resultados da
pesquisa, repercutindo em produções escritas que poderão servir de referência e apoio para
próprias práticas de estágios do curso de licenciatura, além de nos servir para
fortalecer/aprimorar as escolhas metodológicas essenciais para formação dos/as futuros
professores/as.

Imagens dos Estágios do IFSC-SJ 2017 e 2018. Fonte: Acerto do Projeto de Pesquisa
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*Projeto de pesquisa financiado pelo Edital Universal de Pesquisa Nº 02/2018/PROPPI.
** Período em que a primeira da turma do curso Química - Licenciatura iniciou as práticas de estágio.


