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Este trabalho busca analisar a experiência de estágio em língua portuguesa no ensino fundamental a 

partir da reflexão sobre a identidade docente. Tal experiência se refere ao semestre 2015/01, na disciplina 

Estágio de Docência em Português I, sob a orientação da professora Luciene Juliano Simões, e foi realizada em 

uma escola da rede pública estadual de Porto Alegre com 23 alunos do sétimo ano durante 14 semanas letivas. 

Desenvolvemos o projeto “Internet para que te quero?”, em que trabalhamos com o tema tecnologia – 

destacando o uso da internet –  e os gêneros do discurso estruturantes roteiro e curta-metragem, tendo como 

produções finais a escrita do roteiro de uma cena e a produção de um curta-metragem que abordasse o tema. 

Durante a realização das aulas, houve grande engajamento por parte dos alunos em gravar as cenas solicitadas, 

ainda que no começo de nossa prática docente houvesse certa resistência para que os alunos nos reconhecessem 

como professoras, o que aconteceu efetivamente em torno da terceira semana de aulas. Observamos que a 

realização de algumas atividades pedagógicas que propomos foi afetada pela subjetividade da relação entre 

professor e aluno, mais especificamente, pela posição de sujeito (Hall, 2001) do professor enquanto figura de 

autoridade na construção social da identidade docente. O professor titular e a turma estavam acostumados a 

realizar tarefas que calcificaram suas funções e identidades. As tarefas por nós propostas destoavam das práticas 

tradicionais às quais os alunos estavam habituados e que determinavam seu papel na interação com o professor e 

na socialização em sala de aula. Dessa forma, as novas práticas acarretaram novos entendimentos acerca do que 

é ser professor e ser aluno naquele ambiente.  
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