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RESUMO

A formação da identidade docente faz parte de um processo  de construção contínua, de um sujeito historicamente situado de acordo com seu 
modo de ser e estar, não é entendida como um dado adquirido ou produto, porque é um percurso que necessita de tempo, estímulo, 
aprimoramento, ousadia, reflexão, ação, amorosidade e, sobretudo formação e de estágio e espera-se que esta não esteja restrita a racionalidade 
técnica e sequer a um espaço de neutralidade. O programa de estágio atualmente esclarece que a teoria e a prática são eventos indissociáveis, 
como práxis, que possibilita um conjunto de vivências significativas do ambiente acadêmico e do trabalho. Portanto, o objetivo deste estudo foi 
Investigar sobre a importância do estágio na formação da identidade docente de estudantes do 1º ao 4º ano do curso de Bacharelado e 
Licenciatura em Enfermagem. Optou-se pela abordagem metodológica quanti-qualitativa, de cunho humanista, apropriando-se de um estudo 
descritivo-exploratório. A coleta de dados foi realizada através de um questionário semi-estruturado autoaplicável contendo dados 
sociodemográficos e uma pergunta norteadora. A análise dos dados foi realizada por categorias, o que possibilitou a articulação das respostas. 
Participaram deste estudo 120 estudantes, sendo que 54,16%, tem entre 21 e 30 anos, 42% com 17 e 20 anos, há a predominância do gênero 
feminino com 86,66%. A maioria dos estudantes (94,16%) considerou o estágio extremamente importante na formação profissional para a 
docência, pois possibilita a vivência, o exercício da prática e da teoria, ou melhor, a inserção no contexto profissional. Podemos depreender que o 
estágio faz parte do componente curricular coligado às disciplinas, favorecendo a construção significativa de aprendizagem, seja na observação 
ou na imitação de bons modelos e referenciais, experiência em campos de estágio ou lembranças de sua história de vida, enquanto estudante. A 
vivência de estágio precisa ser dialogada e refletida, caso contrário, não terá cumprido o seu papel formativo. Desta forma, o estudante-estagiário 
é o protagonista de seu processo de formação, dessa forma desenvolve competências investigativas que o possibilita compreender criticamente e 
de forma atuante, a realidade na qual está situado. A partir da vivência do estágio o estudante passa a ser co-responsável e protagonista de seu 
processo de formação e o professor como gestor de ambientes de aprendizagem e articulador do processo de aprendizagem. O estágio é 
compreendido como um recurso de formação da identidade profissional e considerado como um diferencial na organização curricular de um 
curso por privilegiar uma atitude teórico-prática e crítico-reflexiva. Esse relevante momento formativo, o estágio curricular, pode, assim, 
constituir-se em rica experiência, capaz de projetar rumos para a humanização de alunos historicamente situados e contribuir para que 
construam conhecimentos, habilidades, competências e valores, saberes centrais e necessários para a sobrevivência em um mundo cada vez mais 
complexo.
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