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Resumo: O Estágio Supervisionado, nas instituições de ensino superior, constitui-se como 

campo de conhecimento, apresentado a partir da superação da racionalidade técnica com 

vistas à racionalidade comunicativa. Nesse sentido, o estágio, muito além de um componente 

curricular, funda-se na interação dos conteúdos acadêmicos dos cursos de graduação à 

formação pessoal, social e profissional dos graduandos, contribuindo para a construção e 

reconstrução das identidades desses futuros professores. Esse momento formativo apresenta 

diversas reverberações para os graduandos, que vão desde a compreensão do universo da 

docência à constituição do professor reflexivo. E, nesse processo, torna-se essencial que o 

aluno revisite suas concepções, perspectivas e conhecimentos em relação à ação docente, para 

que construa uma epistemologia da práxis educativa, dialogando sua formação na 

universidade com o campo de trabalho. Entretanto, esse processo formativo precisa apoiar-se 

em uma ação reflexiva, capaz de identificar problemas e buscar soluções para eles. E, para os 

alunos-graduandos, os portfólios de estágio, neste texto mais especificamente os digitais, 

configuram-se como espaços propícios para a rememoração de situações significativas 

vivenciadas nesse período, a partir de uma leitura crítica de sua prática educacional, tendo 

como base os saberes acadêmicos, sociais e contextuais produzidos nos espaços 

universitários. Nessa perspectiva, os portfólios de estágio, aqui materializados pelo gênero 

emergente blog, são meios que ampliam possibilidades de aprendizagem do aluno-estagiário, 

de forma colaborativa; contribuem para a autoavaliação do percurso formativo e pedagógico 

do graduando; propiciam a interação de muitos-a-muitos; oportunizam visibilidade ao 

discurso dos graduandos; contribuem para a construção e reconstrução das identidades dos 

futuros docentes de Língua Portuguesa. Em vista disso, este texto tem por objetivo refletir 

sobre a importância da escrita de portfólios digitais, a partir do gênero emergente blog 

(educacional), na formação inicial de professores do curso de licenciatura em Letras / Língua 

Portuguesa. Apresenta como ponto de partida uma experiência de ensino com esse gênero 

emergente no componente Estágio Supervisionado com as turmas do 7º semestre e do 8º 

semestre, da Universidade do Estado da Bahia (UNEB/Campus XIV/Conceição do Coité), 

uma das ações do Projeto de Extensão Tecnologias, (Multi)letramentos e Formação de 

Professores, desenvolvido no campus. Metodologicamente, a atividade ancorou-se na 

abordagem educativa construcionista. Como resultado dessa ação, foram elaborados dois 

blogs educacionais, intitulados “Compartilhando Saberes” e “Trocando Ideias”, nos quais 

foram postados relatos sobre a prática pedagógica em sala de aula, reflexões sobre o 
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componente Estágio e atividades elaboradas pelos estagiários e utilizadas durante a regência 

de classe.  
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Introdução 

 

O Estágio Supervisionado, nas instituições de ensino superior, constitui-se como 

campo de conhecimento, apresentado a partir da superação da racionalidade técnica com 

vistas a uma racionalidade comunicativa (HABERMAS, 2012). Nesse sentido, o estágio, 

muito além de um componente curricular, funda-se na interação dos conteúdos acadêmicos 

dos cursos de graduação à formação pessoal, social e profissional dos graduandos, 

contribuindo, assim, para a construção e reconstrução das identidades desses futuros 

professores.  

Dessa forma, esse momento formativo apresenta diversas contribuições para os 

graduandos, que vão desde a compreensão do universo da docência à constituição do 

professor reflexivo. E, nesse processo, torna-se essencial que o aluno revisite suas 

concepções, perspectivas e conhecimentos em relação à ação docente, para que construa uma 

nova epistemologia da práxis educativa (SCHÖN, 1995). Ou seja: é importante pensar o 

estágio a partir de propostas que concebem o percurso formativo dos sujeitos envolvidos, 

alternando o momento de formação do graduando na universidade e no campo de trabalho 

(PIMENTA; LIMA, 2005/2006). 

Assim, as instituições escolares representam um lócus privilegiado para a formação do 

futuro professor. Entretanto, esse processo formativo precisa apoiar-se em uma ação reflexiva, 

capaz de identificar problemas e buscar soluções para eles. E, para os alunos-graduandos, os 

portfólios de estágio configuram-se como espaços propícios para a rememoração de situações 

significativas vivenciadas nesse período, a partir de uma leitura crítica da prática educacional, 

tendo como base os saberes acadêmicos, sociais e contextuais produzidos nos espaços 

universitários (SILVA, 2012). 

Nesse contexto, os portfólios de estágio, aqui representados pelo gênero emergente 

blog (educacional), são meios que ampliam as possibilidades de aprendizagem do aluno-

estagiário, de forma colaborativa; contribuem para a autoavaliação do percurso formativo e 

pedagógico do graduando; propiciam a interação de muitos-a-muitos; oportunizam 

visibilidade ao discurso dos graduandos; contribuem para a construção e reconstrução das 

identidades dos futuros docentes de Língua Portuguesa.  



 

Em vista disso, este texto tem por objetivo refletir sobre a importância da escrita de 

blogs educacionais na formação inicial de professores do curso de licenciatura em Letras / 

Língua Portuguesa. Apresenta como ponto de partida uma experiência de ensino com esse 

gênero emergente, no componente Estágio Supervisionado, com a turma do 7º semestre, em 

2016.1, e do 8º semestre, em 2017.1, na Universidade do Estado da Bahia (UNEB), campus 

XIV (Conceição do Coité).  

A atividade consistiu na elaboração de dois blogs educacionais, intitulados 

“Compartilhando Saberes” e “Trocando Ideias”, nos quais foram postados relatos sobre a 

prática pedagógica em sala de aula, reflexões sobre o componente Estágio e atividades 

elaboradas pelos estagiários e utilizadas durante a regência de classe. 

 

Estágio Supervisionado como espaço de aprendizagens 

 

O Estágio Supervisionado nos cursos de licenciatura é compreendido como um ato 

educativo, que contribui para a aprendizagem profissional do graduando, a partir de suas 

vivências no ambiente escolar. Como afirma Zabalza (2014, p. 40), esse período constitui 

“uma realidade complexa, determinada por múltiplas variáveis e na qual participam três 

agentes fundamentais: os estudantes, a instituição universitária e os centros de atividades 

práticas”, fundamentando-se a partir de elementos teórico-práticos e contextuais. 

Nesse período, o estudante tem a oportunidade de aplicar conhecimentos e demonstrar 

habilidades adquiridas durante o curso; compreender, mesmo que por verossimilhança, a 

prática de sua profissão; avaliar seu próprio progresso e identificar áreas em que precisa de 

maior desenvolvimento pessoal e/ou profissional. Quanto às instituições de ensino superior 

(IES) e às escolas-campo, a partir do estágio, rompe-se o isolamento com a sociedade e o 

mundo produtivo; proporciona melhora no ajuste entre os planos curriculares dessas 

instituições e as necessidades do futuro professor, além de ser oferecido melhor conhecimento 

do mundo profissional, suas demandas e contradições. 

Nesse sentido, o Estágio configura-se como um espaço para a construção e 

reconstrução de saberes implicados à atividade docente (TARDIF, 2002): saberes da 

formação profissional (conhecimentos pedagógicos, técnicas e métodos de ensino); saberes 

disciplinares (áreas de conhecimento); saberes curriculares (gestão do conhecimento) e 

saberes experienciais (resultados da própria ação docente). Além disso, promove o 

desenvolvimento de competências profissionais (PERRENOUD, 2002), entendidas como a 

faculdade de mobilizar recursos cognitivos para solucionar com eficácia uma série de 



 

situações, e amplia os espaços de convivência humana, de relações pedagógicas e de 

formação da identidade profissional (PIMENTA, 2002).  

Entende-se que a identidade do futuro professor é um processo pessoal e profissional. 

Ela, entretanto, não se apresenta como algo unificado e estável, mas sim a partir de várias 

identidades, algumas vezes mal resolvidas e contraditórias (HALL, 2006). A formação da 

identidade docente perpassa por uma estruturação dinâmica e paradoxal (GUIMARÃES, 

2004). Em relação à estruturação dinâmica, leva-se em conta a construção do conhecimento e 

a interação entre professor-aluno-escola. Já quanto à estrutura paradoxal, Guimarães (2004) 

chama a atenção para fatores subjetivos e objetivos, individuais e sociais, permanência e 

mudança que fazem parte do dia-a-dia escolar e contribuem para as diversas aprendizagens 

docentes fruto do saber da experiência, conhecimento na ação e reflexão sobre a ação.  

Dessa forma, a identidade profissional do professor começa a ser construída no 

período de sua formação inicial. E, nesse sentido, o componente curricular Estágio 

Supervisionado torna-se um meio que oportuniza ao discente refletir sobre o ato educativo, 

promover autoavaliação de suas concepções e práticas educacionais, além de ressignificar 

aprendizagens no campo pedagógico e disciplinar. Uma das formas de promover essa 

autorreflexão são os portfólios, organizados no componente Estágio Supervisionado a partir 

dos blogs educacionais. 

 

Blogs educacionais (portfólios virtuais) na formação de professores  

 

O portfólio “é um instrumento de avaliação que permite aos alunos participar da 

formulação dos objetivos de sua aprendizagem e avaliar seu progresso” (VILLAS BOAS, 

2004, p. 38). Esse tipo de avaliação proporciona ao graduando expressar sua subjetividade, 

refletir sobre seu percurso formativo e sua atuação docente, além de apresentar as atividades 

realizadas durante o período de regência classe. 

Como características, os portfólios apresentam-se como coletânea de trabalhos que 

demonstram a reflexão, o processo de aprendizagem, os dilemas e os avanços do professor em 

formação. Assim, em um portfólio, incluem-se atividades realizadas na sala de aula, reflexões 

sobre a ação docente, relatos de experiência, produções dos alunos etc. Nesse sentido, os 

portfólios são mais “[...] uma coleção de itens que revela, conforme o tempo passa, os 

diferentes aspectos do crescimento e do desenvolvimento de cada educando” (SHORE; 

GRACE, 2001, p. 43).  

Esse meio avaliativo pode ser organizado tanto de forma impressa quanto virtual. 

Como processo reflexivo-avaliativo dos Estágios Supervisionados III e IV, optou-se pela 



 

construção do portfólio virtual, estruturado pelo gênero emergente blog educacional. A 

escolha por esse gênero se deu devido ao blog, considerado neste estudo uma esfera pública 

(HABERMAS, 1984), visibilizar o discurso desses graduandos, contribuindo para a 

construção e reconstrução de sua identidade profissional e a reflexão sobre seus saberes e 

fazeres docentes, de forma colaborativa. 

 

Descrevendo o trabalho com blogs educacionais em Estágio Supervisionado 

 

Weblogs, ou mais popularmente conhecidos como blogs, são páginas na web que 

possibilitam a todos publicarem na rede. Por ser a publicação imediata e centralizada no 

usuário e nos conteúdos, esses gêneros da internet multiplicaram a quantidade de opções das 

pessoas que estão conectadas à internet exporem conteúdos próprios sem intermediários, além 

de essas informações serem constantemente atualizadas (KOMESU, 2005). 

Esse gênero textual é de fácil edição; o principal elemento de um blog são as 

anotações (posts), ordenadas cronologicamente (das postagens mais recentes para as mais 

antigas). O blog possibilita diversas formas retóricas (tais como links, comentários, brevidade 

dos textos) como também expectativas de audiência (frequentes atualizações, conexão, 

autenticidade). 

Os blogs, por representarem um espaço de trabalho online, ampliam as possibilidades 

de aprendizagem de forma colaborativa, contribuem para a autoavaliação do percurso 

formativo e pedagógico do graduando, propiciam o desenvolvimento pessoal e profissional 

desses sujeitos. Além disso, representam um sistema aberto e adaptativo, que apresenta como 

características a flexibilidade da ação comunicativa, adaptabilidade ao tipo temático e a 

integração entre os diversos sujeitos que se constituem enquanto autores (MILLER, 2012). 

Devido a essas potencialidades pedagógico-reflexivas, foi solicitada a construção de 

dois blogs educacionais, intitulados pelos graduandos de “Compartilhando Saberes” e 

“Trocando Ideias”, como reflexão final do componente Estágio Supervisionado.  

 

Figura 1: blog educacional compartilhando saberes 

 

Fonte: https://estagiouneb2016.blogspot.com.br/ 



 

 

Figura 2: blog educacional trocando ideias 

 

Fonte: http://estagiouneb3.blogspot.com.br/2016/12/reflexoes-do-estagio-supervisionado.html 

 

A turma era composta por 18 alunos, que foram organizados em nove duplas para a 

realização do estágio. Entretanto, alguns alunos optaram por escrever os textos a serem 

postados nos blogs de forma individual. A elaboração dos blogs e a postagem dos textos 

foram realizadas por duas alunas, que ficaram responsáveis em alimentar o blog durante o 

período da atividade. A escrita dos textos postados nesses meios virtuais partiu de 

provocações realizadas em sala de aula pela professora do componente curricular, em relação 

ao percurso de formação docente dos graduandos, a contribuição do componente Estágio 

Supervisionado para a construção de uma identidade profissional, a constituição do professor 

autor em relação aos materiais didáticos, entre outros assuntos. 

Nessa perspectiva, os blogs educacionais representaram uma esfera pública, acessível 

a todos os atores educacionais (professores estagiários, alunos das escolas-campo, professores 

supervisores de estágio, professor do componente curricular), o que favoreceu a partilha e a 

troca de experiências entre esses sujeitos. Os autores dos textos postados nos blogs 

apresentaram-se como construtores de seu próprio conhecimento, valorizando, assim, a 

aprendizagem centrada no estudante. Além disso, esse gênero emergente propiciou a reflexão 

desses alunos sobre os saberes docentes, a autoavaliação de sua prática pedagógica, o revisitar 

de seu percurso de formação, suas perspectivas educacionais e suas crenças sobre os fazeres 

docentes.  

Em uma das postagens do blog “Trocando Ideias”, por exemplo, intitulada Reflexões 

sobre Estágio Supervisionado, as professoras estagiárias Milena de Andrade e Rosana do 

Carmo (2016/2017) refletiram sobre a dificuldade de ser professor diante de uma sociedade 

em constantes mudanças, que geram novos conhecimentos de forma rápida. Outro ponto 

destacado no texto foi a respeito da conciliação entre estudos teóricos, que fazem parte do 



 

curso de Letras, à realidade de ensino na sala de aula da Educação Básica, no sentido de 

fomentar uma práxis pedagógica: 

 

Nas condições em que o professor se encontra, não é tarefa fácil escolher essa 
profissão. Mesmo assim, em meio aos percalços da caminhada, escolhemos nos 

tornar docentes. Diante disso, carregamos a responsabilidade de sermos eternos 

aprendizes, pois o professor precisa acompanhar as mudanças que vão surgindo, 

gerando novos conhecimentos e formas de aprendizagem. O Estágio Supervisionado 

é um dos momentos decisivos na formação docente. Além de possibilitar colocar em 

prática as teorias aprendidas em sala de aula, fomentando a práxis, permite ao 

docente firmar ou não sua escolha em ser professor. Entrar em contato com o 

ambiente escolar nos fez perceber que, em alguns momentos, o contexto guiará a 

metodologia em sala de aula. Dessa forma, nem todos os estudos teóricos 

educacionais condizem à realidade encontrada em alguns espaços educativos. 

 

Os blogs educacionais oportunizaram a essas alunas, através do exercício do memorial 

reflexivo, um autoconhecimento pessoal e profissional, que as fizeram analisar sua formação 

docente e seu percurso de aprendizagem, contribuindo, assim, para a construção e 

reconfiguração de suas identidades profissionais (SÁ-CHAVES, 2005). 

Também, esses portfólios virtuais possibilitaram às professoras estagiárias contarem 

suas histórias de vida e reviverem suas memórias, sonhos e desejos, evidenciando seus 

sentimentos, emoção, subjetividades, contribuindo para que esses sujeitos construíssem um 

sentido de si. A professora estagiária Josimara Divino (2016/2017) demonstrou como suas 

vivências anteriores à formação universitária foram essenciais para a construção de sua 

consciência profissional: 

 

Quando pequena queria ser professora; eu achava linda essa profissão. O destino me 
formou cabeleireira e várias outras profissões dentro da área de são de beleza. No 

entanto, faltou o meu sonho de criança ser realizado. Então, estou fazendo 

licenciatura em língua portuguesa. [...] esse momento faz você ver que ser 

professora vale a pena, não só por passar conteúdo, mas também por passar valores, 

fazer com que o aluno reflita sobre suas ações e tente agir melhor em suas vidas, ao 

procurá-lo para ajudá-lo, podendo se tornar um aluno, um filho, um ser humano 

melhor. Isso me faz querer gritar SIM, eu quero ser PROFESSORA, eu posso 

contribuir para uma educação melhor. 

 

A partir dessas reflexões postadas no blog “Compartilhando saberes”, essa professora 

visualizou-se através de uma lente de aumento, incluindo, em seu contexto, diversos 

horizontes pessoais, sociais, educacionais na sua formação docente. Esse gênero emergente, 

então, constituíra-se em espaço para um processo reflexivo; promovera uma discussão entre 

aspectos educativos e sociais; permitira ao aluno professor avaliar seu processo de 

aprendizagem; contribuíra para a construção do projeto de trabalho docente (HERNANDEZ, 

2000). 



 

Além disso, esses portfólios virtuais estruturam-se, de forma significativa, como meio 

avaliativo no componente Estágio Supervisionado em Língua Portuguesa por evidenciar: 

 

 desafios da profissão docente em relação ao currículo formal e ao real nas unidades 

escolares:  

 

A nossa atuação na turma do 6º ano nos deixou de início assustadas e apreensivas ao 

analisar a vasta quantidade de conteúdos a serem ministrados e algumas propostas 

de trabalho descontextualizadas da realidade daqueles adolescentes, encontradas no 

livro didático. Essa mídia trouxe à tona que, em alguns momentos, conceitos 

linguísticos e textos estão fora da situação comunicativa de alunos que estão 
iniciando o Ensino Fundamental II e pertencentes a uma comunidade interioranas. 

Assim, inicialmente, não eram significativos para o aluno. Em outros casos, a 

análise de conceitos gramaticais era solicitada a partir de frases soltas, ao invés de 

estarem incorporadas a algum gênero textual (PROFESSORAS ESTAGIÁRIAS 

LEIDIANE SANTOS E MÁRCIA ELLEN FERREIRA, 2016/2017). 

 

 potencialização da ação docente, a partir de conhecimentos pedagógicos, técnicas e 

métodos de ensino: 

 

Há variados métodos que o docente pode utilizar para planejar suas atividades, 
dentre elas a Sequência Didática, sendo esse um dos métodos mais indicados, pois 

muitos teóricos, como Leal, Brandão e Albuquerque (2012), consideram que com a 

utilização das SD o professor tem a possibilidade de antecipar sobre o que será 

trabalhado em um período de tempo, além de indicar um leque de possibilidades de 

reflexões que poderá ser exposto com base nas atividades a ser vivenciadas. Assim, 

trabalhar no Ensino Fundamental II utilizando o método de planejamento da SD para 

se trabalhar com Língua Portuguesa torna-se muito importante, uma vez que o 

professor poderá antecipar se, de fato, as atividades a serem propostas irão atingir os 

objetivos almejados (PROFESSORAS ESTAGIÁRIAS LILIANE COSTA E 

ELAINE COSTA). 

 

 a complexidade da prática educativa (ZABALA, 1998): 

 

Durante o período de regência (estágio) com nossos alunos, a cada encontro tínhamos 

novos desafios a serem solucionados. Hoje, é muito comum nos deparamos com 

turmas em que as salas estão sempre cheias e, em meio à agitação por parte de alguns 
alunos, os professores precisam construir bons relacionamentos com estes, mantendo 

o respeito, a socialização, o diálogo e, o mais importante na tarefa de um docente, 

transmitir conhecimentos, aprendendo juntamente com os alunos. Cabe ao 

professor(a) preocupar-se com a realização de projetos ou intervenções diferenciados 

para aprimorar os conhecimentos dos alunos, cativando-os, para que estes se sintam 

motivados a estudarem por prazer e não por obrigação (PROFESSORAS 

ESTAGIÁRIAS THIARA ALMEIDA E CATIANE OLIVEIRA) . 

 

 a análise do Estágio Supervisionado enquanto espaço para a formação de 

conhecimentos profissionais: 

 



 

O Estágio Supervisionado é um componente curricular obrigatório nos cursos de 

licenciatura. Tal disciplina permite que o estudante desenvolva as teorias que 

aprendeu na sala de aula, aplicando-as, de fato, nas escolas. No entanto, esse 

componente permite também que o aluno reflita sobre sua prática e conhecimentos 
disciplinares. 

Nesse sentido, o estágio possibilita mostrar ao estudante o que ele encontrará na sala 

de aula no futuro, aprendendo a lidar com os desafios e prazeres que a licenciatura 

proporciona.  

Por isso, o Estágio Supervisionado permite que o futuro professor aprenda as 

“artimanhas” do ato de ensinar. Além disso, é primordial que o estudante desse 

componente tenha consciência de que ele será um formador de opinião, mediador 

entre o conhecimento cotidiano e o escolar, e ajudará na formação escolar e cidadã 

dos alunos (PROFESSORAS ESTAGIÁRIAS JANAÍNA SILVA E MARIA 

FREITAS).  

Para mim, foi de extrema importância essa experiência, pelo fato de que é no chão 

da sala de aula que o discente pode ou não se encontrar na profissão docente. 
Durante esse período, pude perceber que a profissão docente exige uma continua 

formação, visto que, a todo momento, surgem dúvidas dos alunos que muitas vezes 

vão além do simples conhecimento teórico da disciplina. Exige, antes de tudo, uma 

atitude de compreensão com aqueles sujeitos que vivem uma fase biológica e 

emocionalmente difícil; podemos, enquanto professor, marcar esses alunos posivita 

ou negativamente.  

Assim, a experiência de estágio me permitiu, diante de todas as dificuldades da 

profissão e formação docente, perceber que ser professor vai muito além do diploma 

e do planejar aulas; ser professor exige de mim uma atitude de dedicação constante 

na formação e na compreensão dos sujeitos que a mim foram confiados 

(PROFESSOR ESTAGIÁRIO JACSON SILVA). 

 

 o processo de interligação de aprendizagens tanto da vida acadêmica quanto pessoal 

do futuro professor: 

 

O Estágio Supervisionado tem como objetivo fortificar a relação teoria e prática, 

com base no princípio metodológico de que o desenvolvimento de competências 

profissionais implica utilizar conhecimentos adquiridos, seja na vida acadêmica ou 

na vida profissional. Desse modo, o estágio constitui-se em importante instrumento 
de conhecimento e de integração do aluno com sua realidade. 

Portanto, nossa experiência com o Estágio Supervisionado III nos possibilitou o 

aprimoramento dos nossos conhecimentos, bem como nos permitiu atrelar teoria e 

prática, através do contato direto com alunos, contribuindo para o desenvolvimento 

desses discentes e da nossa formação docente (PROFESSORAS ESTAGIÁRIAS 

SUELENE MASCARENHAS E MARISE MIRANDO). 

 

 e a concepção do estágio para além de uma formação inicial docente: 

 

Nós, graduandos de um curso de formação de professores, estamos tendo a 

oportunidade, através do estágio supervisionado, a uma formação continuada, 

aliando a práxis pedagógica tão importante ao fazer docente. E a regência em estágio 

tem contribuído de forma bastante significativa para a nossa profissionalização, 

valorizando o trabalho docente e, nesse contexto de formação, levando em conta a 
complexidade dos saberes plurais, um ato inerentemente de incerteza, e se prolonga 

durante toda a carreira do professor (PROFESSORA ESTAGIÁRIA VIRGILIA 

SANTOS). 

[...] o Estágio Supervisionado é uma oportunidade ímpar que é dada ao estudante 

para compreender a práxis. Assim, [...] aprendemos a teoria como trabalhar 

gramática normativa em sala de aula, sempre contextualizada, para mostrar ao aluno 

a utilidade do conhecimento gramatical diante da leitura e da escrita de um texto. 

Nesse período, pudemos colocar essa forma de ensino/aprendizagem na prática e 

analisarmos que essa maneira de trabalhar é mais lógica e faz mais sentido para o 



 

aluno, levando-o ao prazer de aprender (PROFESSORA ESTAGIÁRIA QUEILA 

LIMA). 

 

Nesse contexto, os blogs educacionais, oportunizados pelas Tecnologias da 

Informação e Comunicação, tornaram-se aliados dos professores estagiários no sentido de 

promover a autoavaliação durante esse período formativo, levando-os a repensar sobre a 

docência, as escolhas pedagógicas, crenças, concepções sobre a educação escolar e a 

identidade do professor de Língua Portuguesa.  

 

Considerações finais 

 

Os blogs constituem-se em uma nova oportunidade retórica possibilitada pelas TIC. 

Devido a seu fácil acesso e utilização, são gêneros que fazem parte do dia-a-dia das pessoas e 

das instituições. Esses meios comunicativos baseiam-se em elementos conceituais, estruturais 

e na consistência argumentativa. Dessa forma, representam ambientes de liberdade 

comunicativa e espaços democráticos discursivos. 

Como sistemas adaptativos, são privilegiados trabalhos colaborativos, sujeitos a não 

linearidade e a não uniformidade. A escrita nesse gênero textual ocorre de forma subjetiva, 

única e é atualizada pela interação constante. Nesse sentido, o blog contribui com a 

constituição do sujeito autor, a propagação de ideias e a coautoria constante de textos. 

A partir dessa perspectiva, este artigo teve como objetivo discutir sobre uma prática de 

ensino no componente Estágio Supervisionado, com a produção de blogs educacionais, por 

alunos do 7º e do 8º semestres do curso de licenciatura em Letras / Língua Portuguesa, com a 

finalidade de refletir sobre suas vivências no período de regência de classe na Educação 

Básica. 

Essa atividade permitiu analisar sobre a importância desse portfólio virtual para a 

formação do professor reflexivo, que se atenta aos desafios da profissão, seu processo 

formativo, suas aprendizagens e suas práticas docentes, com vistas à construção de sua 

identidade profissional. Assim, constatou-se que o blog educacional organizou-se de acordo 

com as necessidades discentes e apresentou-se fundamentado em base teórico-prática, 

oportunizando, assim, a escrita de si. 
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