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RESUMO 
 
 

O presente estudo teve como objetivo compreender os limites e as possibilidades 
enfrentadas na implantação dos portfólios avaliativos como ferramenta de avaliação 
formativa no CEI-HU (Centro de Educação Infantil do Hospital Universitário da 
Universidade Estadual de Londrina). Para se chegar a tal propósito foram delineados 
os seguintes objetivos específicos: identificar as dificuldades que os professores 
encontram na implantação dos portfólios avaliativos; acompanhar o processo de 
implantação na prática; identificar como ocorreu o uso dos portfólios avaliativos na 
ação educativa; perceber se o portfólio se constitui como uma ferramenta de 
avaliação formativa. Para o desenvolvimento desde estudo, utilizou-se como 
metodologia de pesquisa pressupostos da abordagem qualitativa na modalidade de 
estudo de caso. A pesquisa bibliografia e de campo compõem o conjunto de 
procedimentos investigativos. Os dados apresentados nesta pesquisa foram 
coletados através da observação participante, questionário, entrevista semi-
estruturada e análise documental. Estes foram resgistrados, analisados e refletidos 
detalhadamente. Os resultados obtidos indicam que os professores tem um 
entendimento do portfólio como ferramenta de avaliação formativa, vislumbrando 
suas possibilidades e vantagens no contexto da Educação Infantil. No entanto, são 
vários os fatores limitantes que precisam ser superados na implantação do portfólio 
como ferramenta de avaliação formativa. O caminho a ser seguido ainda é longo e 
algumas barreiras precisam ser superadas para que o portfólio exerça de fato sua 
função avaliativa neste contexto, prestando-se ao acompanhamento das crianças e 
a melhoria das práticas propostas na Educação Infantil. 
 
Palavras-chave: Educação Infantil. Formação de professores. Portfólio Avaliativo. 
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1.  INTRODUÇÃO   

 

Atualmente percebemos a necessidade de pensar em uma prática 

avaliativa na Educação Infantil "[...] que consiga acompanhar de forma significativa 

as aprendizagens e o desenvolvimento das crianças na primeira infância" (RAIZER, 

2007, p.14) e para isso se faz necessário romper a concepção de Educação Infantil 

como lugar apenas para cuidados, desintegrado do ato de educar e de brincar. Esta 

deve ser entendida como possibilidade de aprendizagens e de experiências com 

sentido e significado para as crianças. 

Parente (2004) afirma que a avaliação na Educação Infantil é um 

importante instrumento de reflexão pedagógica e não deve ser utilizada para 

colecionar as informações observadas e registradas de cada criança e sim como 

fonte de informações para identificar em cada educando as áreas de maior 

entendimento e aquelas que necessitam ser mais trabalhadas, tornando-se um 

importante atributo no acompanhamento do desenvolvimento individual da criança e 

no aperfeiçoamento do trabalho do professor. 

Desta forma entende-se que as atividades realizadas por cada 

criança não devem ter por objetivo uma simples coleta de dados para arquivo como 

se fossem apenas um diário da rotina da escola, mas precisam servir para apontar 

caminhos que levem à superação das dificuldades identificadas e à conquista de 

novas aprendizagens também nesta fase de educação ou ainda na proposição de 

outros encaminhamentos. 

Assim, diante da necessidade do delineamento de uma avaliação 

que acompanhe a história da criança em seu processo de desenvolvimento na 

Educação Infantil, foi proposto em agosto de 2011 o projeto de extensão intitulado: 

Implantação dos portfólios avaliativos nos CEIS do Campus/UEL e HU na cidade de 

Londrina-PR. Este projeto teve como intuito subsidiar o processo de inserção dos 

portfólios enquanto instrumento de avaliação formativa nestes espaços também 

vislumbrar a aproximação entre a teoria e a prática, para que assim os professores 

pudessem utilizar estes como ferramenta enriquecedora e significativa para 

acompanhar a aprendizagem da criança. Para tal foi proposto Oficinas Pedagógicas 

que consistiram como espaço de apropriações, intervenções e discussões frente ao 

referencial teórico relativo à portfólios avaliativos com instrumento avaliativo na 

avaliação formativa.  
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O estudo aqui apresentado refere-se ao acompanhamento do 

trabalho realizado no Centro de Educação Infantil do HU1, localizado na cidade de 

Londrina-PR e foi, através da vivência com os professores, suas dúvidas e 

questionamentos a respeito dos portfólios avaliativos, que elegemos o seguinte 

problema de investigação: Quais os limites e possibilidades enfrentados pelos 

educadores em relação a implantação do portfólio como ferramenta de 

avaliação formativa no CEI – HU? 

A busca por respostas a esse questionamento conduziu a 

proposição dos objetivos que norteiam este trabalho, sendo o objetivo principal 

compreender os limites e as possibilidades enfrentados pelos professores na 

implantação dos portfólios avaliativos no CEI-HU. Os objetivos específicos que 

orientaram este estudo foram: identificar as dificuldades que os professores 

encontram na implantação dos portfólios avaliativos; acompanhar o processo de 

implantação na prática; identificar como ocorreu o uso dos portfólios avaliativos na 

ação educativa; perceber se o portfólio se constitui como uma ferramenta de 

avaliação formativa. 

Na realização deste estudo treze educadores foram acompanhados 

no período de agosto de 2012 a dezembro 2013, com a intenção de entender o 

caminho percorrido durante a implantação do projeto que teve duração de três anos. 

Cabe mencionar que preservamos a identidade dos participantes da pesquisa e para 

tanto, utilizamos códigos para nomeá-los, sendo que a letra “P” se refere a 

“professor”.  Além disso, os textos dos participantes foram mantidos na forma 

original.  

Este estudo teve como opção metodológica pressupostos da 

abordagem qualitativa na modalidade do estudo de caso, pela possibilidade que esta 

tem de “[...] promover o confronto entre os dados, as evidências, as informações 

coletadas sobre determinado assunto e o conhecimento teórico acumulado a 

respeito dele” (LUDKE; ANDRÉ, 1986, p.01) e também por sua preocupação com os 

processos e fenômenos sociais, no caso os fenômenos educativos que envolvem a 

implantação dos portfólios avaliativos no CEI-HU. 

De acordo com Creswell (1994 apud Gil 2009, p. 6) o estudo de caso 

permite que  

                                                 
1
 CEI-HU: Centro de Educação Infantil do Colégio de Aplicação da UEL –sub-sede.  
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                                      [...] o pesquisador explora uma simples entidade ou fenômeno 
limitado pelo tempo e atividade (um programa, evento, processo, 
instituição ou grupo social) e coleta detalhada informação utilizando 
uma variedade de procedimentos de coleta de dados durante um 
período de tempo definido. 

 

Esta opção metodológica possibilita assim estudar com profundidade 

a realidade pesquisada e considerar suas múltiplas dimensões. (GIL, 2009).  

Para a realização desta pesquisa foi necessário a utilização de 

variados procedimentos de coletas de dados a fim de levantar as informações 

necessárias, tais como: a observação participante, a análise documental, o 

questionário e a entrevista semi-estruturada, além de estudos teóricos para 

fundamentação da mesma. 

A escolha pela observação participante teve como intenção 

compreender o contexto e o caminho percorrido no processo de implantação dos 

portfólios, já que “[...] permite acesso aos fenômenos estudados” (SEVERINO, 2007 

p.125) além de trazer vantagens, como proporcionar o contato maior entre o público 

pesquisado e a pessoa do pesquisador.  

A observação, que ocorreu uma vez na semana em dias alternados, 

proporcionou dados relevantes sobre o contexto estudado, a relação entre os 

educadores e o portfólio no dia-a-dia da escola, bem como as diferentes atitudes 

frente a essa ferramenta. Estes dados foram registrados detalhadamente, analisados 

e refletidos conforme orientações metodológicas sugeridas por Ludke e André (1986) 

e Triviños (2004). Estas foram registradas seguindo o roteiro previamente elaborado, 

conforme anexo. 

A análise documental foi outra opção eleita por se constituir como 

uma “[...] técnica valiosa de abordagem de dados qualitativos, seja complementando 

as informações obtidas por outras técnicas, seja desvelando aspectos novos de um 

tema ou problema.” (LUDKE; ANDRÉ, 1986, p.38). Assim, apresenta-se como uma 

importante aliada possibilitando também ter uma melhor compreensão da instituição, 

suas concepções e orientações norteadoras do trabalho. Os documentos analisados 

foram: o Projeto Político Pedagógico e os portfólios das crianças. 

Com intuito de confrontar os dados obtidos pelas observações e as 

análises documentais foi utilizado também um questionário que se constitui como um 

“[…] conjunto de questões, sistematicamente articuladas, que se destinam a levantar 

informações escritas por parte dos sujeitos pesquisados, com vistas a conhecer a 
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opinião dos mesmos sobre os assuntos em estudo” (SEVERINO, 2007 p. 125). Com 

o uso do questionário pretendemos entender a posição dos professores a respeito 

da implantação dos portfólios e de seu uso.  

Nesta pesquisa também foi utilizada a entrevista semi-estruturada a 

fim de complementar o estudo. A opção por este procedimento se deu porque além 

de valorizar a presença do pesquisador “[...] oferece todas as perspectivas possíveis 

para que o informante alcance a liberdade e a espontaneidade necessárias, 

enriquecendo a investigação.” (TRIVIÑOS, 1987 p.146).  

As perguntas eleitas foram elaboradas a partir da observações e do 

que foi entendido como necessário após a análise do questionário, como esclarece 

Triviños (1987, p146) ao expressar que “[...] perguntas fundamentais que constituem, 

em parte, a entrevista semi-estruturada, no enfoque qualitativo não nasceram a 

priori”, mas se constituem da necessidade de complementar o entendimento do 

contexto pesquisado após a coleta de algumas informações já realizada. 

A organização do texto se deu perante a busca pela compreensão 

dos limites e possibilidades enfrentados pelos educadores em relação a implantação 

do portfólio avaliativo como ferramenta de avaliação formativa no CEI – HU.  

 Para tanto o segundo capítulo fazemos uma sucinta apresentação 

dos diferentes tipos de portfólios e suas especificidades. O estudo se aprofundou 

acerca do portfólio avaliativo, seus objetivos e contribuições no processo de ensino e 

aprendizagem como ferramenta de avaliação formativa.  

O terceiro capítulo aborda a análise dos dados obtidos na pesquisa 

de campo, a fim de perceber o significado dos portfólios avaliativos para os 

professores e ainda como se deu o processo de construção e implantação.  

Nas considerações finais, foram expostas as reflexões acerca do 

estudo realizado retomando, desta maneira, o caminho percorrido.  
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2. PORTFÓLIOS AVALIATIVOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

O portfólio, segundo Villas Boas, (2012, p. 38) “[...] é uma pasta 

grande e fina na qual os artistas e os fotógrafos iniciantes inserem amostras de suas 

produções” e tem sua origem no mundo das artes, o qual tinha como objetivo 

apreciação dos especialistas ou professores. 

Weaver (1997 apud RODRIGUES, 2009, p.12) menciona que a 

primeira utilização do portfólio na educação foi na Holtville School no Alabama na 

data de 1940. Este tinha a denominação de folder, e servia para guardar os 

trabalhos dos estudantes que posteriormente eram mostrados aos pais, os quais 

poderiam tecer comentários. Mas este projeto foi abandonado no início dos anos 50 

pelas mudanças ocorridas no sistema educacional após a Segunda Grande Guerra, 

nas quais foram introduzidas práticas de avaliação baseadas em exames. 

De acordo com Raizer (2007) e Gaspar (2010) somente depois da 

década de 80 o portfólio começou a ser cada vez mais utilizado no campo 

educacional, devido às novas abordagens educativas que valorizam as 

aprendizagens significativas e a criança como coadjuvante do processo de ensino e 

aprendizagem, associada a uma avaliação diversificada e processual, a qual se 

constitui como uma ferramenta de avaliação formativa. 

De acordo com Freitas (2008) e Villas Boas (2012) o portfólio 

apresenta outras nomenclaturas, tais como: “porta-folhas, processo-fólio, diário de 

bordo ou dossiê” (FREITAS, 2008 p. 4686). Outra nomenclatura apresentada por 

Parente (2009) é “portefolio”. Neste texto utilizaremos, assim como Villas Boas 

(2012), a nomenclatura portfólio por ser, de acordo com a autora, a mais conhecida. 

 

2.1 DIFERENTES TIPOS PORTFÓLIOS 

 

Segundo alguns autores como Shores e Grace (2001) e Parente 

(2004) existem vários tipos de portfólios com objetivos e finalidades diferentes, os 

quais se prestam a fins específicos. Assim, conhecer os diferentes formatos e 

propósitos do portfólio é necessário ao fazer uso desta ferramenta em sala de aula. 

Para tanto, é preciso saber com qual destes portfólios irá trabalhar e a que 

finalidades se presta, já que o trabalho  professor tem que ser intencional. A seguir 
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serão apresentados brevemente os diferentes tipos de portfólios e somente o 

portfólio avaliativo será mais discutido por se constituir como foco deste estudo. 

Shores e Grace (2001) caracterizam os portfólios em três tipos: 

particular, de aprendizagem e o demonstrativo. O portfólio particular é aquele em 

que são armazenados os registros pessoais das crianças, alguns como históricos 

médicos, telefones dos responsáveis e endereços, são registros confidenciais que 

devem ser mantidos em segurança. As informações que compõem o portfólio 

normalmente são coletadas através de entrevistas com pais ou responsáveis.  

O portfólio de aprendizagem segundo Shores e Grace (2001) é a 

coleção da criança e nele contêm anotações e rascunhos, bem como amostras de 

atividades recentes das crianças, considerado pelas autoras como sendo o mais 

utilizado.  

O portfólio demonstrativo é aquele no qual contém amostras de 

trabalhos e exercícios realizados na sala de aula e ser importante para os 

professores já que estes “[...] podem rever seus trabalhos anteriores e encontrar 

pistas para novos projetos” (SHORES e GRACE, 2001 p. 45).  

Parente (2004) traz em sua tese mais alguns tipos de portfólios, 

como o geral ou do ano, que contém uma seleção dos trabalhos que as crianças e 

os professores escolhem e apresentam certos critérios. Os objetos de análise destes 

portfólios são os trabalhos realizados pelas crianças, pois eles trazem informações e 

indicadores que podem ajudar os professores nas ações educacionais.  

O portfolio de crescimento é outra proposta apresentada pela autora 

que tem como objetivo demonstrar o desenvolvimento e crescimento individual da 

criança ao longo do tempo. Nele pode se observar as diversas mudanças ocorridas, 

como os esforços, tentativas, erros e acertos das crianças possibilitando a elas 

perceberem seu próprio desenvolvimento.  

O portfolio de processo é aquele que possibilita a documentação e o 

registro do percurso de aprendizagem da criança. De acordo com Gardner (1993, 

apud Parente, 2004, p.59) “representa um esforço para captar as etapas e as fases 

através das quais passam os alunos durante o desenvolvimento de um projeto, de 

um produto ou de uma obra de arte”. Para este autor, o termo portfólio é insuficiente 

para abranger todo este conceito.  

O portfólio dos melhores trabalhos, segundo Parente (2004) pode 

propiciar à criança o reconhecimento do seu próprio trabalho, por enfatizar o que de 
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melhor foi feito por ela mesma. Este “[...] torna possível revelar a quantidade de 

esforços que os alunos investem nos seus trabalhos e realizações” (PARENTE 

2004, p 59). 

O portfólio contínuo ou permanente “contém amostras de trabalhos 

recolhidos de forma contínua ao longo do tempo” (PARENTE 2004, p.58) sendo que 

os números de trabalhos selecionados devem ser limitados, mas o suficiente para 

que o professor do ano seguinte possa ter uma ideia do desenvolvimento e das 

realizações da criança. 

Os portfólios avaliativos vêm sendo cada vez mais utilizado por 

permitir a associação entre currículo, práticas pedagógicas e desenvolvimento 

metacognitivo, entendendo currículo como um conjunto organizado “[...] das 

atividades nucleares distribuídas no espaço e tempo escolares. Um currículo é, pois, 

uma escola funcionando, quer dizer, uma escola desempenhando a função que lhe é 

própria.” (SAVIANI, 1944 p.18). Uma prática pedagógica que faz a opção pelo 

portfólio avaliativo deve assumir uma concepção de educação na qual a criança e 

seu desenvolvimento e aprendizagem estão no centro das ações pedagógicas, 

sendo esta comprometida com a formação integral da criança e sua reflexão. De 

acordo com Parente (2004 p.63) deve “comunicar aos outros uma concepção de 

educação e uma visão da aprendizagem que tem subjacente um processo de 

construção pessoal e geral” desta maneira colabora com a criança no sentido de  

torna-la consciente de sua própria aprendizagem, buscando assim mais autonomia. 

O portfólio avaliativo é uma excelente opção ao se pensar em 

acompanhar o desenvolvimento do estudante, pois se caracteriza como uma coleção 

de trabalhos das crianças sobre seu percurso ao longo de um tempo, tendo o 

objetivo, segundo Parente (2004), de demonstrar os esforços, realizações, 

progressos e aprendizagens e também conseguir índices de qualidade educacionais 

mais elevados (Sá Chaves, 2005, apud Alves 2010, p.28). 

De acordo com Easeley e Mitchell (2003, apud Villas Boas 2012, p. 

39) os portfólios avaliativos são mais do que arquivos utilizados para guardar as 

coleções de trabalhos das crianças, pois são considerados “[...] parte de um 

processo de avaliação que ensina os alunos a avaliar e apresentar seus próprios 

trabalhos”. 

De acordo com Villas Boas (2012) o portfólio avaliativo “[...] permite 

aos alunos participar da formulação dos objetivos de sua aprendizagem e avaliar 
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seu progresso. Eles são, portanto, participantes ativos da avaliação” já que são eles 

que escolhem os trabalhos que irá compor os portfólios e desta maneira aprender a 

tomar decisões sobre seu desenvolvimento e suas aprendizagens, não ficando todas 

as decisões sobre a responsabilidade do professor. Este se constitui como um 

instrumento condizente com avaliação formativa por possibilitar a reflexão sobre as 

ações educativas, tanto da criança, porque lhe possibilita refletir sobre seu 

desenvolvimento e o que aprenderam, quanto do professor porque pode regular o 

ensino e a aprendizagem.  

A prática que tem como propósito o uso do portfólio avaliativo deve 

ter como ponto de partida uma coleta de dados, sendo esta uma etapa da avaliação 

formativa que ajudará o professor a “[...] ter uma visão geral de como se encontra 

cada um dos alunos no início do ano letivo.” (VILLAS BOAS 2012, p.60) Assim, a 

partir da análise desses dados poderá planejar seu trabalho de forma a atender as 

reais necessidades das crianças. Tal prática se caracteriza como uma avaliação 

diagnóstica inicial que tem como função identificar os conhecimentos prévios dos 

alunos e suas dificuldades. Desta forma o professor identifica quais os pontos frágeis 

da aprendizagem que precisam ser trabalhados e também em que aspectos do 

conhecimento as crianças dominam mais. Este também possibilita o replanejamento 

por que com a coleta de dado o professor pode identificar se a criança apropriou se 

do conhecimento e assim fazer as alterações necessária em seu trabalho 

pedagógico.  

 Além de promover a autoavaliação das crianças o portfólio 

avaliativo permite que o professor também se autoavaliem, pois o ajuda “[...] a 

repensar seu próprio trabalho, na medida em que avança na organização do 

portfólio das crianças.” (RAIZER, 2007 p.92) 

De acordo com Raizer (2007, p.75) a leitura pelas crianças e 

professores dos portfólios favorece autoavaliação, inclusive em crianças pequenas 

conforme o exemplo citado pela própria autora:  

 

Outro dia escutei meu filho de três anos de idade, mostrando seu 
portfólio ao pai. Entre risadas e apontamentos ele disse: Aqui eu tava 
chorando, porque não queria brincar disso. Agora eu sei que não 
precisa chorar. É só falar: tia, eu não quero brincar. Nesse dia 
também mostrou ao seu pai todas as atividades, relatando como as 
havia realizado e quem eram seus amigos,... Contou, por exemplo, 
que passeou na escola de circo, porque estava fazendo um “projeto 
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sobre o circo”. Parecia querer demonstrar que sabia as razões que 
ensejaram determinados passeios, bem como sua compreensão 
acerca da importância da expressão verbal na transmissão de 
emoções experiências e aprendizagens, na efetivação de pedidos – 
abandonando o choro e a birra. 

 

Ler o portfólio avaliativo é um ato reflexivo no qual o professor tem a 

possibilidade de aperfeiçoar sua prática e o aluno perceber seu processo de 

aprendizagem (Raizer, 2007). 

O portfólio, quando utilizado como ferramenta avaliativa, também 

permite que os professores “[...] entendam o trabalho do aluno de forma 

contextualizada” (Barton e Collins 1997 apud Villas Boas, 2012 p.40), pois o 

professor acompanhará o percurso percorrido pela criança durante todo o processo, 

identificando como ela está no início, durante e como chega ao final de uma etapa. 

Com isto o professor terá informações sobre o desenvolvimento de seus educandos 

e poderá, a partir delas, realizar as intervenções necessárias para que esta criança 

avance. Nesta perspectiva o portfolio avaliativo possibilita ao professor ajudar as 

crianças a movimentar-se do “eu não sei fazer/eu não sou capaz” para “eu sei 

fazer/eu sou capaz” (COLLINS, 1998 apud PARENTE, 2004 p.53). 

No entanto, a prática do portfólio avaliativo exige que se leve em 

consideração alguns atributos. Barton e Collins (1997 apud Villas Boas, 2012 p.43) 

apontam sete características para o desenvolvimento de um portfólio avaliativo: 

1º lugar: Ele “permite avaliar uma variedade de evidência” (VILLAS BOAS 

2012, p.43), já que para sua construção deve ser utilizado diversos instrumentos de 

coleta de dados, como por exemplo: filmagens, fotos, atividades, relatórios, 

observações, entrevistas entre outras. Essa diversidade de dados permite 

compreender melhor como a criança pensa, sente, reage e se desenvolve. 

2º lugar: Os portfólios avaliativos “[...] são autênticos, porque as produções 

dos alunos se articulam ao trabalho em desenvolvimento” (VILLAS BOAS 2012, 

p.43) uma vez que estes são construídos através da realidade dos alunos, 

compreendem que cada um tem sua singularidade e seu ritmo de trabalho. Desse 

modo podemos compreender que cada portfólio será autêntico por apresentar as 

características e o desenvolvimento de cada criança na sua individualidade. 

   3º lugar: É um instrumento dinâmico, pois “[...] constata o desenvolvimento e 

as mudanças do aluno, ao longo do tempo” (VILLAS BOAS 2012, p.43) sendo um 

processo contínuo. Este, de acordo com Alves (2010), ter um caráter longitudinal e 
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sua construção permite acompanhar o caminho percorrido pela criança ao longo de 

um tempo e perceber como ela chegou e como foram sendo construídas suas 

aprendizagens e desenvolvimento. Desta maneira, além de documentar o processo 

vivido, pode refletir sobre suas trajetórias e conquistas. 

4º lugar: Nele se faz necessário “[...] explicitação dos propósitos” (VILLAS 

BOAS 2012, p.43) da avaliação, pois no início do trabalho com os portfólios as 

crianças deveriam saber o que os esperam, quais são os critérios de avaliação pelos 

quais serão avaliados, quais os objetivos da aprendizagem para que compreendam 

o por quê? E para quê? Assim colaborando para que aprendizagem se torne 

significativa.  

5º lugar: Há uma integração no contexto educativo, já que de acordo com 

Behrens (2006, apud RAIZER 2007, p.69) “a opção pelo portfólio implica em aceitá-

lo como instrumento de diálogo ente professor e aluno” já que ambos trabalham 

junto, havendo assim a necessidade de um intercâmbio do conhecimento.  

6º lugar: O portfólio avaliativo “[...] é uma criação única, porque o próprio 

aluno escolhe as produções que incluirá e insere reflexões sobre o desenvolvimento 

de sua aprendizagem” (VILLAS BOAS 2012, p.43) gerando nas crianças a sensação 

de pertencimento. Alves (2010) complementa dizendo que é pessoal, pois adequa-

se a cada criança tanto as mais quietas, como as inquietas, as tímidas ou as  

extrovertidas, as que escrevem bem ou as que não gostam de escrever, pois os 

portfólios podem demonstrar suas aprendizagem por meio de diferentes linguagens. 

7º lugar: A natureza multiproposital, que significa: “o professor pode avaliar o 

trabalho pedagógico que coordena usando as mesmas evidências para avaliar a 

aprendizagem dos alunos.” (VILLAS BOAS 2012, p.43). A avaliar o aluno o professor 

está avaliando seu próprio trabalho, bem como se atingiu ou não os objetivos 

propostos. Pode-se dizer que os portfólios avaliativos permitem que professores e 

alunos possam se autoavaliar e desta maneira regularem o ensino e a 

aprendizagem. 

A avaliação com os portfólios avaliativos deve ser transparente e 

democrática, pois as crianças deverão conhecer os critérios e os objetivos de 

avaliação que estão sendo submetidos e ajudar os professores a formular outros, 

pois ao rever as atividades, fotos ou entrevistas que serão incluídas no portfólio 

poderão perceber o que já aprenderam e o que ainda precisam aprender para 

avançar e com a mediação do professor poderão formular novos objetivos e critérios 
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para serem avaliados. Essa prática ajuda a criança a aprender a desenvolver a, 

capacidade de autorregulação e de reflexão sobre como se deu sua aprendizagem, 

quais são suas conquistas e dificuldades. (GASPAR, 2010 e RODRIGUES, 2009). 

É de acordo com os critérios que serão selecionados os trabalhos 

para depois serem inseridos nos portfólios avaliativos. A formulação dos critérios 

necessita ser um trabalho coletivo entre professores e crianças, possibilitando nas 

crianças uma sensação de pertencimento, assim o trabalho não fica unilateral já que 

crianças e professores trabalham juntos permitindo de acordo com Villas Boas 

(2012, p.56) “[...] aprender a tomar decisões sobre sua vida”.  

Para Parente (2004) os critérios avaliativos devem respeitar as 

características particulares dos portfólios, deste modo favorece os professores a 

perceberem se os objetivos propostos foram alcançados ou não. De acordo Tierney 

et. al. (1991, apud Parente 2004, p. 80) há critérios essenciais para a construção dos 

portfólios avaliativos que se referem ao seguinte conjunto de critérios: “[...] (a) 

evidencias de crescimento e de melhorias; (b) evidências dos esforços realizados; 

(c) qualidade da autoavaliação; (d) leque de projectos realizados; (e) apresentação e 

(f) metas futuras.” Puckett e Black (1994, apud Parente 2004) complementam com 

critérios que podem ajudar os professores a analisarem os conteúdos dos portfólios, 

para que se possa haver uma melhor compreensão sobre a trajetória percorrida pela 

criança. 

 
                                      (1) reflectem todos os contextos em que as aprendizagens ocorrem 

(desenvolvimental, cultural, casa, escola, grupo, individual); (2) 
reflectem e espelham os estilos de aprendizagem de cada criança; 
(3) revelam a auto-reflexão dos alunos; (4) demonstram progressos 
ao nível das metas e objectivos de aprendizagem estabelecidos; (5) 
reflectem adequadamente as capacidades e interesses individuais; 
(6) providenciam a base para uma comunicação significativa; (7) 
podem ser usados para informar as decisões educacionais, 
nomeadamente, relativas ao currículo e às estratégias de ensino. Na 
perspectiva das autoras a utilização destes critérios assegura que o 
portfolio seja uma fonte de dados rica ao nível das realizações dos 
alunos, dos processos de aprendizagem e uma força dinâmica para o 
desenvolvimento de currículos autênticos. 

 

Nesta perspectiva segundo as autoras o uso dos critérios possibilita 

que os portfólios sejam um instrumento avaliativo rico que possibilita perceber e  

acompanhar as realizações, desenvolvimento e aprendizagens das crianças. 
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Nesta perspectiva, a participação das crianças é de suma 

importância, pois segundo Gaspar (2010) a criança é quem deve ser o autor de seu 

trabalho. É preciso que escola e professores compreendam e adotem este 

entendimento. Como nos diz Sá-Chaves (1998, apud Gaspar 2010, p. 87) os 

portfólios avaliativos devem ser 

 

[...] vistos e utilizados como instrumentos de estimulação do 
pensamento reflexivo, providenciando oportunidades para 
documentar, registar e estruturar os procedimentos e a própria 
aprendizagem, ao mesmo tempo, que evidenciando para o próprio 
formando e para o formador, os processos de auto-reflexão, 
permitem que este último seja em tempo útil para o formando, 
indicando novas pistas, abrindo novas hipóteses que facilitem as 
estratégias de autodireccionamento e de reorientação, em síntese de 
auto desenvolvimento. 

 

Assim a criança reflete e pode entender o que esta aprendendo e 

como? Já que o portfólio é construído e é da criança, desta forma ela é autora do 

seu trabalho, este também possibilita ao professor a reflexão sobre sua metodologia 

de ensino e as aprendizagens das crianças. 

Além de que no início do trabalho com os portfólios, ou em sua 

implantação é preciso que todos coordenação, professores, pais e crianças estejam 

envolvidos e comprometidos, pois “[...] ideias inovadoras requerem o apoio da 

equipe, da direção e dos pais. O trabalho docente não é isolado; se assim for, não 

costuma alcançar grandes voos.” (VILLAS BOAS, 2012, p.59).  

Diante do exposto entende-se que são muitas as possibilidades no 

uso do portfólio avaliativo enquanto ferramenta de avaliação formativa no contexto 

educação. No entanto, muitos desafios precisam ser enfrentados para que de fato 

exerça sua função de documentar ou contar a história das aprendizagem das 

crianças. 

Assim, o próximo capítulo discute os limites enfrentados pelos 

professores do CEI-HU na implantação do portfólio enquanto ferramenta avaliativa e 

também as possibilidades que este instrumento oferece aos professores e seu 

educandos na prática pedagógica do contexto investigado. 
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3. LIMITES E POSSIBILIDADES NA IMPLANTAÇÃO DOS PORTFÓLIOS 
AVALIATIVOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 
 
3.1 Significado do Portfólio Avaliativo no CEI-HU: 
 

O Referencial Curricular Nacional defende que a avaliação na 

Educação Infantil deve ser processual e destinada a auxiliar o processo de 

aprendizagem, fortalecendo a autoestima das crianças, destacando a necessidade 

de ser entendida “[...] como um conjunto de ações que auxiliam o professor a refletir 

sobre as condições de aprendizagem oferecidas e ajustar sua prática às 

necessidades colocadas pelas crianças” (BRASIL, 1996, p. 58). 

Neste sentido, atualmente os portfólios vêm ganhando credibilidade 

e aceitação nos espaços das instituições escolares, primeiro por serem capazes de 

colecionar evidências sobre o processo de desenvolvimento do estudante, ainda por 

possibilitar uma visão sobre o antes, o agora e o que está por vir em relação à 

construção do conhecimento e o desenvolvimento da criança. Enquanto ferramenta 

de avaliação formativa permite observar o processo de aprendizagem da criança no 

sentido de entender “[…] como pensa, questiona, analisa, sintetiza, produz e cria; e 

como interage intelectual, emocional e socialmente com os outros” (PARENTE, 

2004, p. 68). Além disso, o portfólio, muito além de uma coleção dos melhores 

trabalhos da criança, declara-se ainda como “[...] possibilidade de criação da prática 

avaliativa comprometida com a formação do cidadão capaz de pensar e de tomar 

decisões [...]” (VILLAS BOAS, 2012, p. 47). 

Em relação à compreensão da avaliação da aprendizagem no 

contexto pesquisado, o projeto pedagógico expressa que esta deve nortear todo o 

trabalho, tendo como objetivo a compreensão do processo de construção do 

conhecimento da criança, sendo papel do professor construir meios para o 

entendimento da criança e de seu pensamento. Este expressa também que a opção 

pelo portfólio se dá pela possibilidade de colocar tal propósito em prática e a 

observação passa a ser utilizada como principal instrumento de coleta de dados 

sobre o desenvolvimento da criança, isso porque “[...] ao observar o desempenho da 

criança, o educador também interfere em sua ação, por meio de questionamento, 

conversas ou ofertas de novos estímulos” (Londrina, 2012 p.108-109). 

No que se refere ao uso do portfólio enquanto ferramenta avaliativa 

a opinião dos professores participantes da pesquisa se divergem. Do total, 46% 
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consideram o portfólio como uma ótima ferramenta avaliativa, 38% uma forma de 

acompanhar o desenvolvimento da criança, 8% como dificultoso, mas gratificante e 

os outros 8% remetem ao portfólio o adjetivo de stress, conforme gráfico abaixo: 

 

Gráfico 1 – O que o portfólio é para os professores 

 

Fonte: a autora  

Para os que consideram o portfólio como ferramenta favorável, este 

se constitui como “[...] uma forma de avaliação que mostra o processo de 

desenvolvimento da criança, além de demonstrar isso por meio de suas atividades, 

mostra uma avaliação da criança, com jeito dela, e não algo padronizado” (P10). 

Sobre esse assunto, a P1 também se manifesta: “com o portfólio podemos 

acompanhar de forma mais completa o caminhar, o desenvolvimento de cada aluno 

e também suas dificuldades em algumas áreas, são pontos importantes que serão 

úteis para os outros anos”. A P3 diz que o portfólio dá “[...] as condições necessárias 

para compreender e analisar o desenvolvimento nas diversas áreas de cada criança, 

pois é uma ferramenta que acompanhamos passo a passo da evolução de cada 

aspecto trabalhado”. A P8 concorda com as colegas expressando: “agora acredito 

ser o melhor instrumento, pois não se avalia apenas em uma situação, mas sim em 

vários momentos e só assim podemos afirmar se existe aprendizagem ou não, 

especialmente na Educação infantil”. Em consonância com as colegas, a P12 

complementa que o portfólio:  
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[...] demonstra o desenvolvimento da criança em vários aspectos. O 
que a criança fazia e seu progresso no final do ano. É importante 
também para nossa avaliação e para pensarmos em outra forma de 
trabalho frente algumas dificuldades. 

 
Na fala das professoras é possível identificar que estas 

compreendem qual é objetivo do portfólio avaliativo enquanto ferramenta de 

avaliação formativa. Apesar das inúmeras possibilidades apresentadas por parte dos 

professores, conseguem, o ponto limitante é o entendimento do portfólio como uma 

atividade estressante, que se constitui como muito trabalhoso, pois requer muito 

tempo para elaboração, como declara a P5: “um estresse, pressão, por mais que eu 

reconheça que é um instrumento avaliativo dos mais completos, hoje não tenho 

motivos para reconhecê-lo como algo que me trouxe prazer e satisfação em fazer”. 

Sobre isso Villas Boas (2012, p. 104) declara que a insatisfação dos 

professores pode ocorrer com muita facilidade, pois é possível que se sintam 

resistentes inicialmente  

[...] por entenderem que terão muito mais trabalho do que antes. Na 
verdade pode até parecer que todos trabalharão mais porque, pelo 
método tradicional de avaliação, os procedimentos usados pelo 
professor nem sempre requerem muita formulação de sua parte 
porque costumam ser repetitivos.  

 

De acordo com Gaspar (2010), Raizer (2007) e Quintana (1996) o 

uso do portfólio avaliativo como ferramenta de avaliação formativa, traz vantagens e 

desvantagens. Em relação as vantagens o uso do portfólio avaliativo “facilita a 

construção do diálogo através da confiabilidade que se constitui entre professor e 

aluno” (MOTA s/n, apud GASPAR 2010, p.97) deste modo há uma interação entre o 

professor e a criança já que os dois assumem o papel ativo no processo 

pedagógico, bem como  a possibilidade dos professores se conhecerem melhor, 

levando a percepção destes em relação ao processo  de aprendizagem dos seus 

alunos como se dá a construção do conhecimento, o que leva a regulação e 

autorregulação do ensino e aprendizagem. Dessa forma a criança com o apoio do 

professor consegue rever suas conquistas e dificuldades para assim avançar.  

 Acerca das desvantagens Gaspar (2010) aponta que o professor 

deve possuir disponibilidade de tempo, já que sua construção exige mais tempo 

tanto por parte do professor como por parte da criança, também aponta que é 

preciso aos professores ter a respeito desde instrumento e de como utiliza-lo.    
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Outros aspectos investigados em relação a utilização do portfólio 

como ferramenta avaliativa no contexto da educação infantil foram as vantagens e 

desvantagens entendendo aqui as vantagens como possibilidades e as 

desvantagens como os limites na utilização dos portfólios como ferramenta avaliativa 

no CEI – HU. 

Para o grupo investigado as vantagens estão relacionadas ao 

acompanhamento do desenvolvimento e evolução no processo da construção de 

conhecimento da criança, ao fato de considerar este como uma ferramenta de 

avaliação completa e como um processo de avaliação contínua e palpável.  

 

Gráfico 2 – Vantagens no uso dos portfólios avaliativos 

 

Fonte: a autora 

O gráfico acima revela que as professoras têm uma compreensão 

apropriada sobre o significado dos portfólios avaliativos e as vantagens de seu uso, 

pois segundo Shores e Grace (2001, p.43) os portfólios revelam diferentes aspectos 

do desenvolvimento e das aprendizagens de cada criança ao longo do tempo. 

 Este entendimento fica claro na fala da P1 ao dizer que: “A 

avaliação se torna completa, tanto para nos educadores como os pais, pois podemos 

acompanhar o desenvolvimento da criança”. A P3 manifesta sua compreensão ao 

dizer: “A vantagem é a maneira de avaliar, pois podemos ver os avanços de cada 

criança, que quando chega ao final do processo percebemos o quanto elas se 

desenvolveram no decorrer do ano”. A P8 revela em sua fala as possibilidades do 
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uso dos portfólios avaliativos ao expressar que esse favorece: “Crescimento e 

evolução não só do aluno, mas do professor também! Possibilidade de verificação 

real da condição que o avaliado se encontra, já que ele não é avaliado em um único 

momento, mas sim no decorrer de todo um período letivo”. Deste modo fica claro 

uma compreensão do portfólio avaliativo como instrumento que permite uma 

avaliação processual e contínua.  

No questionário aplicado percebe-se este conhecimento pelas 

professoras,  como manifesta a P5 “a construção do portfólio fez com que pensasse 

em como avaliar as crianças, isto foi uma mudança em minha prática”.  

Como também, P2 demostra em sua fala um entendimento de 

avaliação como um processo que deve ser pensado e repensado “O portfólio mudou 

minha prática, pois tenho que pensar em atividades diferentes que desafiem as 

crianças”. 

Já em relação às desvantagens os professores consideram o tempo 

como principal fator limitante, argumentando que precisam conciliar a construção do 

portfólio com outras tarefas do cotidiano da escola, este tempo que as professoras 

se referem trata-se do tempo físico que é marcado pelo relógio que segundo Elias 

(1998, apud OLIVEIRA 2009, p.21)  

 [...] é uma espécie de mensagem que um grupo humano dirige a 
cada um de seus membros individuais. O mecanismo do relógio é 
organizado para que ele transmita mensagens e, com isso, permita 
regular os comportamentos do grupo. O que um relógio comunica, 
por intermédio dos símbolos inscritos em seu mostrador, constitui 
aquilo a que chamamos tempo.  
 

O enfoque aqui não trata do tempo pedagógico, que é aquele que 

envolve interação entre professor e aluno em sala de aula, além também de envolver 

o processo de ensino e aprendizagem de acordo com (OLIVEIRA 2009). 

 Associado ao tempo, os dados evidenciam também a falta de 

estrutura e a sensação de desconforto que tal instrumento provoca, conforme 

demonstra o gráfico a seguir: 

 

 

 

 

Gráfico 3 –  Desvantagens no uso dos portfólios avaliativos  
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Fonte: a autora 

Os professores expressam que sentem-se angustiados e em 

algumas situações até frustrados em relação ao uso de tal instrumento como 

ferramenta de avaliação. Isso porque não sabem muito bem como lidar com esta 

ferramenta e ainda porque o portfólio passou a fazer parte da realidade da escola há 

pouco tempo. 

Sobre isso a P12 se manifesta: “às vezes é preciso deixar as 

crianças para concluir o portfólio. Não dá para realizar atividades com as crianças e 

ao mesmo tempo elaborar o portfólio”. A P5 demonstra certa frustração ao dizer que 

“não temos estrutura e condições para fazê-lo de maneira satisfatória. Causou um 

desconforto, estresse, ansiedade e angústia e não estou satisfeita da forma como foi 

feito, e sinceramente não gostaria de fazê-lo no ano que vem”. A P8 revela que o 

portfólio ainda não está de fato inserido na prática pedagógica ao dizer que “quando 

a equipe não é bem entrosada e não existe boa comunicação, acaba 

sobrecarregando apenas uma pessoa. A cooperação é muito importante já que o 

tempo é insuficiente”. A professora se refere ao trabalho em parceria com outro 

colega, pois neste contexto em cada turma há uma dupla de professores atuantes. 

Podemos dizer que a um equívoco na compreensão do significado e função do 

portfólio, pois este não deve ser feito pelos professores, já que este é da criança e 

está deve participar em sua construção, não se deve também deixar a criança como 

disse P12 que é preciso fazer para sua montagem, pois assim perde se seu objetivo 

de acompanhar a trajetória percorrida pela a criança e possibilitar a reflexão sobre 

suas aprendizagens. 

É certo que um trabalho diferenciado requer mais atenção e 

demanda mais esforço daquele que vai conduzir o processo, isso porque segundo 
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Borton e Collins apud Villas Boas (2012 p.37) “[...] cada portfólio é uma criação 

única” que vai expressar as evidências do caminho percorrido, das aprendizagens 

alcançadas, do que a criança sabia antes, do que sabe no momento e do que 

precisa aprender ainda. 

Outro fator limitante a ser levado em consideração é fato de que 

para algumas professoras a construção dos portfólios avaliativos não possibilita a 

reflexão e alterações na ação pedagogica como revelam os relatos: P7 “Não houve 

mudança em minha prática, mas agora a avaliação é mais detalhada e consigo 

visualizar a construção do conhecimento das crianças.” Apesar disto a professora 

conseguir perceber as vantagens que sua construção possibilita.  Já a P4 relata que 

“Não mudou em nada na minha prática com os portfólios, pois antes do portfólio era 

menos trabalhoso e conseguia fazer uma avaliação mais detalhada, já que escrevia 

no meu caderno toda semana o desenvolvimento da criança, fazia um relatório ao 

final de cada semana.” Isto pode ocorrer, pois o portfólio avaliativo faz parte desde 

contexto escolar a pouco tempo e a professora ainda não se sentia segura com a 

nova ferramenta.  

Portanto pode se dizer que as professoras conseguem 

compreendem as vantagens que o uso do portfólio traz na ação educativa, mas se 

prendem aos limites enfrentados para sua construção. Assim, no próximo tópico 

discutirems como se deu esta construção e quais foram seus limites e as 

possibilidades.  

 

3.2 CONSTRUÇÃO DOS PORTFÓLIOS AVALIATIVOS 

 

O portfólio avaliativo pode ser construído de diferentes maneiras que 

serão escolhidas pelo professor de acordo com seu grupo e suas especificidades. 

Uma delas é apresentada por Shores e Grace (2001) em dez passos, que servem 

para nortear e organizar o trabalho com os portfólios e as coletas de dados.  

1º Passo: Estabelecer uma política para o portfólio. Isso significa que 

é necessário estabelecer os objetivos e quais as regras que serão utilizados na 

coleta de dados e como organizar este material.  

2º Passo: Coletar amostras de trabalho. É neste passo que o 

professor irá organizar as coletas e quais os critérios que irão norteá-lo, por 

exemplo, irá coletar desenhos, fotos, trabalho escrito, vídeos e com qual frequência. 
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E neste passo que o professor, juntamente com a criança irá investigar o porquê da 

sua escolha na seleção de determinado trabalho ou foto, por exemplo, e este 

anotará os comentários das crianças que poderão também ser incluídos nos 

portfólios.  

3º Passo: Fotografar. Este passo dever ser frequente, evitando que 

as crianças façam posses, pois isto pode alterar o acontecimento que está sendo 

fotografando, tira a naturalidade do evento. É importante sempre fazer registros das 

fotos, se perguntando o que está acontecendo nesta foto? Quais as crianças que 

fotografei? Quais são as superações ou permanências que se pode se ver come 

está foto? É importante que as crianças possam ver as fotos, para que “[...] pensem 

sobre suas próprias realizações” (SHORES E GRACE, 2001, p.100) e teçam 

comentários. 

4º Passo: Conduzir Consultas nos Diários de aprendizagem que são 

registros contínuos, descobertas e entendimentos pode ser escritos pelos 

professores ou pelas crianças. As consultas a este material auxiliam na reflexão e 

compreensão sobre o processo de aprendizagem.   

5º Passo: Conduzir entrevistas possibilita ao professor descobrir 

aquilo que a crianças aprendeu sobre determinado assunto especifico, assim 

aprendendo “[...] mais sobre cada uma delas, o que ela sabe mais e, 

consequentemente, sobre como ensiná-la de modo mais eficiente no futuro” 

(SHORES e GRACE, 2001, p.109). Estes dados favorecem a regulação do ensino e 

da aprendizagem. 

De acordo com os autores citados acima o professor precisa 

escolher um tema, tópico ou assunto para entrevistar a criança, sendo que está  

precisa ser previamente organizada. 

6º Passo: Realizar registros sistemáticos, que são observações e 

“[...] anotações que você (professor) planeja realizar sobre as ações de uma certa 

criança em situações determinadas.” (SHORES e GRACE, 2001, p.115)  

Para estes registros é necessário que o professor escolha um 

assunto ou tema que julgue importante entender melhor como se dá o 

comportamento da criança, pode usar o diário de aprendizagem para a escolha do 

assunto, depois o professor deve pensar em uma pergunta que norteará suas 

observações como, por exemplo, “Como Laura está interagindo com seu grupo no 



 32 

pátio?”. Segundo Shores e Grace (2001) quando mais restrito o foco das 

observações, maior a oportunidade de registrar as informações necessárias.    

Portanto realizar os registros sistemáticos proporciona ao professor 

uma avaliação da “[...] efetividade de estratégias particulares de ensino e de 

conceitos específicos para cada criança” (SHORES e GRACE, 2001, p.115) e assim 

pode fazer as alterações necessária na ação pedagógica para que a criança avance 

e supere suas dificuldades. 

7º Passo: Realizar registros do caso. E estas são anotações feitas 

pelos professores sobre situações importantes para o aprendizado e 

desenvolvimento de determinadas crianças e diferentemente do registro de 

sistemáticos que são previamente organizados, sua realização é constante. Deste 

modo o papel do professor segundo Shore e Grace (2001) é de um repórter sempre 

atento ao que está acontecendo. Ele observa todas as atividades das crianças e 

fazendo as anotações que julgar mais relevante, de acordo com os objetivos que 

espera alcançar. O registro de caso exige do professor também o conhecimento do 

desenvolvimento infantil.  

8º Passo: Relatórios narrativos São resumos das aprendizagens e 

desenvolvimento de cada criança de um determinado tempo de trabalho ou projeto e 

conforme aponta Shore e Grace (2001, p.124) “[...] envolvem a revisão sistemática 

dos conteúdos do portfólio e a correlação das atividades das crianças com padrões 

e com critérios extrínsecos”, tornando possível observar se os objetivos foram 

alcançados.  

9º Passo: Reuniões de análise dos portfólios. Esta etapa têm como 

objetivo fazer com que a criança pense sobre sua aprendizagem e que possa definir 

por si própria os objetivos que quer alcançar, pois são nestas reuniões que fazem a 

leitura e analise do seu portfólio e com isto começam a perceber o caminho que 

estão percorrendo e a refletir sobre o que precisam melhorar, deste modo aprendem 

a se autoavaliar.  

As reuniões de análise inicialmente acontecem mensalmente, sendo 

que deve tornar-se cada vez mais frequente para que assim as crianças possam, 

cada vez mais, se apropriar desta habilidade de reflexão sobre seus trabalhos.  

O papel do professor nesta etapa é o de mediador, pois é ele quem 

incentivará as crianças em sua análise através de perguntas como: “quais são os 

seus melhores trabalhos? Qual você gostaria de ter feito de outro jeito?” (SHORES e 
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GRACE, 2001, p.130). Estes questionamentos ajudam as crianças a refletir sobre as 

escolhas dos trabalhos que serão inseridos no portfólio. 

Os pais também participam das reuniões de análise, sendo está 

chamada pelas autoras de três vias, pois envolve pais, crianças e o professor. Eles 

podem dar sugestões, fornecer dados significativos sobre a criança através de suas 

apreciações. Tal prática enriquece o portfólio da criança. 

10º Passo: Usar o portfólio em situações de transição de uma ano 

para outro, pois assim o professor do próximo ano pode fazer a  avaliação 

diagnóstica da criança a partir destas informações. 

Estes passos podem ser todos utilizados ou o professor pode 

escolher o que melhor lhe ajude a alcançar os objetivos propostos para seu grupo. 

Portanto pressupondo a concordância dos autores, Parente (2009) 

acrescenta que para a montagem do portfólio é necessário um trabalho conjunto 

entre educadores, crianças e família, sendo que o papel do educador é de mediador 

e articulador é quem tira as dúvidas e incentiva as crianças quando a escolha dos 

trabalhos, além de ser ele que escolheram como será organizada a rotina e os 

objetivos a serem alcançados com esta ferramenta, a criança tem o papel ativo, 

central pois “[...] é em torno delas que o portfólio se desenvolve, procurando 

espelhar o que fazem, como fazem, o que dizem, como reagem e interagem com os 

outros.” (2009, p.20). Desse modo a construção do portfólio avaliativo possibilita a 

criança tornar-se consciente de suas conquistas e de seu desenvolvimento.  

Portanto pode-se dizer que o processo de construção dos portfólios 

é mais que uma simples montagem já que envolve “um modo de ensinar quanto um 

modo de avaliar, pois o portfólio apresenta-se como uma coleção de atividades, 

realizada em certo período e com um propósito determinado” (BEHRENS 2006 apud 

RAIZER 2007, p.70)  

No contexto pesquisado foi possível perceber por meio das 

observações e também das entrevistas que a construção dos portfólios se dá, na 

maioria da vezes, pelo trabalho das educadoras, as quais selecionam fotos e 

trabalhos das crianças que consideram importantes para sua composição. 

Dos 13 professores sete dizem que as crianças participaram da 

construção dos portfólios realizando, colando atividades e decorando o mesmo, 

sendo que um diz que as crianças participaram só colando as fotos. Dois outros 

educadores expressaram que as crianças pouco participaram, pois tinham medo de 
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que a colagem não ficasse boa, ou que rasgassem as folhas ao manusear o 

portfólio. Três professores disseram que as crianças não participaram por serem 

muito pequenas. Um professor não se manifestou sobre a participação das crianças 

na elaboração do portfólio. 

O gráfico a seguir apresenta estes dados: 

Gráfico 4 – Participação das crianças 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: a autora 

De acordo com Parente (2004, p. 84) “[...] todas as decisões 

relativas aos conteúdos do portfólio devem ser tomadas tendo subjacente a ideia de 

que o portfólio tem de ser manuseado por todas as crianças, mesmo pelas mais 

novas". Ou seja, a criança participa de forma ativa, refletindo sobre suas 

aprendizagens e desenvolvimento, ao mesmo tempo em que aprende novas 

habilidades como, por exemplo, tomar decisões, argumentar sobre suas escolhas e 

pensar sobre seus trabalhos (por que fiz desde jeito? Poderia ter me dedicado mais? 

Fiz um bom trabalho?). E acrescenta, dizendo que o papel do professor é 

importantíssimo para "[...] processo de avaliação subjacente às escolhas das 

crianças. São elas que ouvem as razões das escolhas e que encorajam a criança a 

refletir através das questões que colocam" (PARENTE, 2004, p.83) O papel do 

professor é de mediador ele que irá encorajar as crianças a fazer suas escolhas e 

refletir sobre estas.  

Apesar da participação das crianças ocorrem de forma tímida neste 

contexto pode se considerar, na fala de algumas professoras, possibilidades em 

relação a participação das crianças como, por exemplo,  quanto diz a P9 diz:  “Foi 

pequena, mas ocorreu nos momentos da colagem e escolha de algumas atividades. 

Penso que poderia ser muito mais é que ainda estamos construindo junto com o 

58%
17%

25%

colando atividades e decorando

quase não participaram

não participaram
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portfólios esse aprendizado”. Isso ocorre também quando a P8 demonstra 

consciência em relação a participação das crianças reconhecendo que precisa ser 

mais ativa ao relatar:  

 Por falha minha eles não participaram muito. Participaram sim, mas 
não como me foi recomendado. Tive medo que as colagens ficassem 
tortas, borradas ou que as folhas acabassem se rasgando. Após as 
últimas reuniões e orientações, deixei que as crianças passassem a 
colar e percebi que não ficam tão feias assim. 

 
Segundo Parente (2004, p.61) o portfólio deve ser “construído pelos 

alunos mais do que para os alunos” já que em sua construção irão perceber seus 

avanços e permanências e se tornarem agentes reflexivos de sua aprendizagem. 

Porém no contexto pesquisado o agravante se constitui no fato de que o portfólio 

não é pensado para a criança, mas sim para os pais, como declara a P11: 

As crianças participaram através da realização das atividades e em 
alguns momentos na decoração. Por ser uma turma de pequenos 
ainda não podem manuseá-los sozinhos, mas quando falamos que a 
atividade é do portfólio alguns deles já compreendem que é para os 
pais verem. 

Esse depoimento é preocupante e apresenta-se como um limite, 

pois quando a professora diz que as crianças "já compreendem que é para os pais 

verem", sinaliza a concepção que a própria professora tem do portfólio. Ou seja, 

uma concepção que vai de encontro a uma perspectiva de avaliação enquanto 

documentação do processo, de registro das experiências da criança, em que os pais 

também têm a mais possibilidade de acompanhar o desenvolvimento do seu filho e 

não ver somente os belos trabalhos.  

Ao contrário disso, é importante atentar-se mais para o processo, 

para o tempo de construção, para os diálogos estabelecidos mesmo com os 

pequeninos no momento da elaboração. Para os maiores e preciso oportunizar 

tempo e espaço de fazer, de descobrir, de conseguir organizar uma trajetória, seja 

com tarefas, pesquisas, desenhos, fotos, relatos. As crianças precisam participar das 

escolhas das "atividades" que irão compor seu portfólio, desse modo tal ferramenta 

terá sentido para elas, uma vez que, vivenciaram as atividades, escolheram, 

refletiram sobre elas, organizaram seus portfólios, e, portanto, sabem por que elas 

estão construindo este instrumento.   

Sobre isso Quintana (1996, p. 171) expressa que  
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[...] os trabalhos selecionados pelos estudantes para seu portfólio 
nos oferecem uma ideia mais real e completa de seus êxitos, do 
conhecimento adquirido e das atitudes dos estudantes. Nele se 
oferece, além disso, um quadro geral dos trabalhos de um estudante 
em um período de tempo determinado e de sua história de 
aprendizagem. 

Diante da afirmação da autora, entende-se que o portfólio deve 

demonstrar as evidências das aprendizagens do estudante na sua individualidade, 

portanto, ele é único. Este aspecto parece ser mais um fator limitante no contexto 

pesquisado que precisa ser refletido e modificado, uma vez que as crianças não 

estão participando ativamente do processo de escolha e seleção das atividades 

significa que este portfólio não está se constituindo enquanto ferramenta de 

acompanhamento da trajetória, mas uma coletânea do que seus professores julgam 

como relevante. Outro aspecto que aqui deve ser ressaltado é o fato de que a 

construção do portfólio começa muito depois do período letivo, sendo assim não 

fazendo parte das atividades diárias nem do cotidiano da escola, sendo que sua 

montagem ocorre quando se aproxima a reunião com os pais.  

Nesse sentido, a composição do portfólio precisa configurar-se como 

uma tarefa conjunta entre educadores e crianças. As decisões são pensadas e 

refletidas em parceria. As escolhas são resultado dos trajetos, das ações que julgam 

importantes, das fotos e atividades que retratam momentos importantes, enfim, do 

processo vivido. 

Além da participação da criança, outro elemento importante na 

composição do portfólio refere-se à escolha das atividades. Os depoimentos os 

educadores revelam que 30% das atividades selecionadas para o portfólio têm 

relação com o projeto, 30% pelo interesse da criança, os outros 30% a partir dos 

objetivos e os demais e 10%, são escolhidos pelo professor. 

 

Gráfico 5 – Seleção das atividades que irão compor o portfólio  
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Fonte: a autora 

No entanto, na análise dos portfólios percebe-se como é recorrente 

a repetição de atividades e fotos das crianças. Isso pode ser considerado como um 

fator limitante, já que procedendo desta forma não há evidências sobre o 

desenvolvimento da criança em si, na sua individualidade, pois as mesmas 

atividades e fotos se repetem em quase todos os portfólios da turma, a maioria 

relacionadas ao projeto no qual estão trabalhando. Em algumas turmas percebe-se 

que os registros escritos pelas professoras eram os mesmos, fator que demonstra 

que o trabalho não é único. 

                                      Um portfolio conta a história das experiências, dos esforços, 
progressos e realizações de uma criança e revela as suas 
características únicas. Como assevera Calkins, «o portfolio torna-se 
num fórum para a aprendizagem» (1986, citado por Murphy, 1998, 
apud Parente, 2004 p.60) 

 
Em relação à seleção das fotos e das atividades as professoras 

justificam que “se deu de acordo com o projeto: Explorando os cinco sentidos”. (P1); 

Ainda, “[...] das atividades que foram melhor desenvolvidas” (P6). A P8 expressa que 

as atividades “estão relacionadas ao projeto desenvolvido na sala e o critério para a 

escolha era o objetivo a ser atingido na atividade” e a P9 diz: “[...] seleciono os 

trabalhos mais elaborados por eles e as fotos que apresentam as atividades”. No 

entanto nota-se, pela análise dos portfólios, que as fotos não são utilizadas para 

acompanhar e compreender a aprendizagem e desenvolvimento das crianças, pois 

normalmente se repetem nos portfólios e são seguidas de observações, que na 

maioria das vezes, servem somente como legendas para apresentar o que as 

crianças realizaram estas não são tiradas naturalmente, pois na maioria são poses 

preparadas especificamente para aquele momento ou situação. Além de não 

registrarem o vivido pelas crianças por que na maioria das vezes são momentos 

preparados para tal propósito, também não contam a história do que aprenderam 

Shore e Grace (2001) afirmam que os registros dos momentos são importante para 

entender o percurso percorrido pela criança e como este aconteceu. 
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      Figura 1 – Portfólio avaliativo  

 

Na foto acima é possivel perceber que estas fotos foram preparadas 

especificamente para ilustrar o portfólio e as crianças posaram de acordo com Shore 

e Grace (2001) quando possam para as fotos é possivel que alteramos os eventos 

que estamos fotografando. 

Outro fator que podemos considerar como possibilidade na 

implantação dos portfólios avaliativos, refere se aos objetivos de ensino que 

pretendem alcançar, estes são explícitos no portfólio no começo de cada semestre e 

diz respeito ao projeto de ensino que irão trabalhar, já que na instituição pesquisa 

trabalham por meio de projetos. Como podemos ver na foto a seguir: 

 

     Figura 2 – Portfólio avaliativo  

 

Um fator limitante, é que os objetivos não são retomados ao longo 

do processo, assim perde seu sentido, que segundo Parente (2004), é de verificar a 
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evolução da criança através dos registros feitos pelos professores e assim poderem 

acompanhar seu desenvolvimento e suas aprendizagens. Quando não se retornam 

aos objetivos não pode se saber se estes foram alcançados e as razoes que levaram 

a não concretização de tais objetivos. 

Os dados coletados e os relatos apresentados pelas professoras 

permitem entender que os limites enfrentados pelos professores do CEI-HU na 

implantação do portfólio enquanto ferramenta avaliativa foram maiores que a 

possibilidades que este instrumento oferece aos professores e seu educandos na 

prática pedagógica. 

Por fim, para que o portfólio avaliativo se consolide como ferramenta 

de avaliação formativa é necessário que este se preste a acompanhar o 

desenvolvimento e aprendizagem da criança podendo ajudá-la a perceber seus 

erros e buscar formas de superações, entender o que apreendeu e o que 

precisa aprender, e assim construa sua autonomia, já que o portfólio avaliativo deve 

ser construído e é da criança, a partir disto pode ajudar o professor a melhora sua 

metodologia de ensino. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS      
 

Este trabalho buscou compreender os limites e as possibilidades 

enfrentados pelos professores no processo de implantação dos portfólios avaliativos 

no CEI-HU. Procurou também identificar as dificuldades que os professores 

encontraram; acompanhar o processo de implantação na prática; identificar como 

ocorreu o uso dos portfólios avaliativos na ação educativa e também perceber se o 

portfólio se constitui como uma ferramenta de avaliação formativa no contexto 

pesquisado.  

Os dados coletados e analisados neste trabalho nos levam a 

concluir, que no contexto pesquisado, os limites a serem enfrentados são maiores do 

que as possibilidades alcançadas no que se refere à implantação do portfólio como 

ferramenta de avaliação formativa e as razões desta afirmação serão apresentadas 

a seguir, quando retomados os objetivos específicos. 

As maiores dificuldades identificadas entre as educadoras na 

implantação do portfólio se referem às condições de trabalho. Desta forma entende-

se este um fator limitante para que essa prática não seja exercida como propõe a 

literatura. Muitas foram as queixas das professoras em relação às condições de 

trabalho naquele contexto. Como exemplos podemos citar a tarefa de conciliar a 

construção do portfólio com outras atividades do cotidiano escolar, o tempo que este 

requer em sua elaboração, a falta de funcionários, a falta de estrutura e a sensação 

de angústia e desconforto que o portfólio causou por acharem mais trabalhoso que a 

forma de avaliação que utilizavam anteriormente e ainda porque o portfólio passou a 

fazer parte da realidade da escola há pouco tempo substituindo o parecer descritivo 

que já era uma prática segura entre as professoras. 

Em relação às possibilidades da implantação dos portfólios 

avaliativos percebe-se que as professoras concordam que este é um importante 

instrumento, o qual possibilita ao professor avaliar a criança durante o processo, 

podendo acompanhar o seu desenvolvimento e aprendizagens de forma mais 

completa, além de permitir que o professor possa rever sua prática, como foi o caso 

de algumas professoras da instituição que começaram a rever até as tarefas que 

propunham para as crianças e como elas mesmo diziam: “precisamos pensar em 

atividades mais desafiadoras”. Apesar de a participação das crianças acontecerem 

de forma tímida, outra possibilidade foi que algumas educadoras entenderam a 
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importância da participação destas na construção do portfólio e passaram a praticá-

la, mesmo que timidamente. 

Com relação a uso do portfólio avaliativo como ferramenta de 

avaliação formativa avaliativo no CEI-HU foi possível perceber um grande contraste 

existente entre a teoria proposta no projeto pedagógico e a prática vivenciada. O 

projeto pedagógico da instituição contempla uma proposta de avaliação baseada na 

perspectiva formativa, devendo esta nortear todo o trabalho, buscando compreender 

o processo de construção do conhecimento da criança e seu desenvolvimento no dia 

a dia, além também de possibilitar que o professor reflita sobre seu próprio trabalho 

pedagógico.  

Nos discursos manifestados ficou evidente que as professoras 

apresentam um entendimento sobre portfólio que se aproxima da ideia de um 

instrumento avaliativo formativo, porém, em suas práticas, mais especificamente na 

construção dos portfólios, demonstravam o contrário. Algumas evidências da 

realidade nos permitem fazer esta afirmação, como por exemplo, a demora em 

iniciar um trabalho com tal instrumento, normalmente isso ocorria nos períodos 

próximos à entrega para os pais no final de cada semestre, os registros sobre as 

aprendizagens das crianças que seguiam, em sua grande maioria, um modelo que 

apresentava mais aspectos comportamentais do que de desenvolvimento, além de 

também de ser recorrente a repetição dos mesmos comentários, exercícios prontos 

e fotos preparadas exclusivamente para serem inseridas no portfólio.   

Esses fatores podem ser considerados como limitantes no processo 

de utilização do portfólio como ferramenta de avaliação formativa, pois como há uma 

padronização e repetição do conteúdo do portfólio que não evidenciam o 

desenvolvimento da criança em si, na sua individualidade, impossibilitando que este 

se concretize como portfólio avaliativo. 

Assim, o grande desafio no CEI-HU, é compreender os portfólios 

como documentação do vivido, como espaço e tempo capaz de criar novas 

necessidades, tanto para as crianças como para os professores. Além de possibilitar 

que elas possam ser participantes de suas aprendizagens e a avaliação, permitindo 

que participem da escolha das produções que evidenciem suas aprendizagens em 

seu próprio portfólio. 

Dessa forma, entende-se que esta pesquisa torna-se relevante por 

nos permitir a compreensão das concepções e prática dos professores a respeito 
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dos portfólios avaliativos, a maneira como foi se constituindo a implantação desta 

ferramenta em sua prática pedagógica e ainda as dificuldades enfrentadas e o que 

precisa ser alterado na utilização deste enquanto ferramenta de avaliação formativa. 

Além disso, escrever sobre os portfólios avaliativos foi de suma 

importância na minha formação docente, pois com este estudo pude compreender 

que o processo de ensino e aprendizagem requer que os professores tenham 

clareza sobre quem é esta criança e qual seu papel na formação desta, já que o 

professor precisa ocupar intencionalmente seu espaço no processo educativo, para 

que esta ferramenta avaliativa possa ser utilizada de forma a ajudar na construção 

da aprendizagem da criança, pois ela permite refletir, orientar e regular o ensino, 

podendo intervir e propor novas experiências que levem a superação das 

dificuldades identificadas e oportunizar avanços na aprendizagem, mas há ainda 

muito a se estudar e modificar para que está prática se consolide em toda sua 

essência e amplitude, pois mais do que mudar a ferramenta avaliativa, faz-se 

necessário repensar as concepções e crenças que apoiam as ações pedagógicas. 
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APÊNDICE A 

Questionário aplicado ao educadores: 

 

1- O que o portfólio é para você hoje (final de 2012)? 
 

 

 

2- O que é diferente em sua forma de pensar e agir sobre o  portfólio em 
relação ao início do processo? 

 

 

 

3- Em relação ao portfólio, o que considera como: 

Vantagens: 

 

 

Desvantagens: 
 

 
4- Como foi a participação das crianças no portfólio? Ocorreu? Não 

ocorreu? Em que momento? 
 

 

 

5- Como faz a seleção dos trabalhos e fotos que vão compor o portfólio? 
Tem algum(ns) critérios? 

 

 

 
6- O que acha que deu muito certo e o que não deu certo com o portfólio 

em sua turma? 

 

 

 
7- Você considera o portfólio uma ferramenta de avaliação? Explique 

 

 

 

8- Nossos encontros colaboraram com seu trabalho? Se sim em que 
aspectos? Se não o que faltou? 
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APÊNDICE B 

                                                            Entrevista 

 

 
ROTEIRO DE ENTREVISTA: 

 

Você ainda acha os portfólios algo cansativo e massante? Por quê? 
 

 
O que vocês acham das apreciações dos pais? 

 

 
Como os dados obtidos pela construção do portfólio contribuem para a 
organização de novos fazeres docentes? 
 

 
Como o portfólio ajuda a própria criança a compreender seu processo? 
 

 
Você acha que mudou algo na construção dos portfólios no segundo 
semestre?  
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APÊNDICE C 

                         Roteiro de observação:      

 

Título: IMPLANTAÇÃO DO PORTFÓLIO AVALIATIVO NO CEI HU 

Início da observação:  Término:  

Duração: Data:  

  

 

Aspectos observados sobre as vivências com o portfólio: 

Manuseio do portfólio (professoras e crianças): 

Como são selecionadas as das atividades que vão para o portfólio: 

Participação das crianças na seleção das atividades: 

Relação da professora com o portfólio: 

Relação da criança com o portfólio: 

Momentos em que o portfólio tem destaque na sala de aula: 

O que se faz com o portfólio em sala: 

Anotações gerais: 
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APÊNDICE D 

                   Roteiro de analise dos portfólios:      

 

ROTEIRO DE ANÁLISE DO PORTFÓLIO CEI – HU 

O QUE CONSTA NO PORTFÓLIO Sim Não  Observações  

1- Os objetivos estão explícitos no 
portfólio 

   

2- Os trabalhos selecionados 
correspondem aos objetivos 
propostos 

 
 

  

3- Ao final do projeto, os objetivos 
são retomados com anotações da 
educadora 

  
 

 

4- Os trabalhos que compõem o 
portfólio correspondem com o 
Projeto Político Pedagógico  

  
 

 

5- As amostras dos trabalhos 
documentam o progresso da criança  

 
 

  

6- Os trabalhos revelam a 
individualidade e o percurso vivido 
por cada criança  

   

7- Os trabalhos são diferenciados 
entre os portfólios 

  
 

 

8- As anotações que estão no 
portfólio são revelam as 
aprendizagens e o desenvolvimento 
da criança 

   

9- As fotos são seguidas de 
observações 

 
 

  

10- As fotos expressam as 
aprendizagens e vivências da criança 

  
 

 

11- As amostras revelam a 
participação das crianças na seleção 
das evidencias das aprendizagens 

 
 

 
 

 

12- O portfólio revela uma “linha do 
tempo” apresentando os momentos 
em que são realizados os projetos ou 
trabalho 

   

13- Os portfólios apresentam 
apreciação dos pais 

   

14- Os portfólios apresentam 
critérios 
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APÊNDICE E 

                   Termo de consentimento 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Prezado(a) Senhor(a) 

                 Estamos realizando uma pesquisa junto à do trabalho de conclusão do curso de pedagogia  da 

Universidade Estadual de Londrina. Através desta pretendemos compreender os limites e as possibilidades 

enfrentadas na implantação dos portfólios avaliativos no CEI-HU, para observar, refletir sobre as  práticas  

positivas em relação à utilização dos portfólios avaliativos na educação infantil, titulado: Implantação dos 

portfólios avaliativos na educação infantil: limites e possibilidades como ferramenta de avaliação 

formativa. 

Devido à preocupação ética e buscando dar mais significado e valor aos dados coletados pela pesquisa, 

necessitamos que os contribuintes assinem o termo de consentimento. Garantimos o anonimato das pessoas 

envolvidas, bem como o uso das informações para fins exclusivamente acadêmicos. Trata-se de uma Tcc  para 

conclusão do curso de graduação em pedagogia, desenvolvido por Amanda Cristina Pereira orientada pela Profª. 

Ms. Dirce Foletto Moraes, docente do curso de pedagogia da Universidade Estadual de Londrina.  

                Garantimos que a qualquer momento da realização desse estudo o participante/pesquisado poderá 

receber esclarecimentos adicionais que julgar necessários. Qualquer participante poderá recusar-se a participar ou 

retirar-se da pesquisa em qualquer fase da mesma, sem nenhum tipo de penalidade, constrangimento ou prejuízo aos 

mesmos. O sigilo das informações será preservado através de adequada codificação dos instrumentos de coleta de 

dados. Especificamente, nenhum nome, identificação de pessoas ou de locais interessa a esse estudo. Todos os 

registros efetuados no decorrer desta investigação científica serão usados para fins acadêmico-científicos e 

inutilizados após a fase de análise dos dados e apresentação dos resultados finais na forma de monografia ou artigo 

científico. 

 

                       Em caso de concordância com as considerações expostas, solicitamos que assine este “Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido” no local indicado abaixo. Desde já agradecemos sua colaboração e fica aqui 

o compromisso de notificação do andamento e envio dos resultados desta pesquisa. 

 

             Amanda Cristina Pereira 

                    Pesquisadora 

            Graduação em Pedagogia UEL 

 

 

 

Profª. Ms. Dirce Foletto Moraes 

                Orientadora 

                      UEL 

Eu, ____________________________________________________________, assino o termo de 

consentimento, após esclarecimento e concordância com os objetivos e condições da realização da pesquisa 

“Implantação dos portfólios avaliativos na educação infantil, seus limites e possibilidades”, permitindo 

também, que os resultados gerais deste estudo sejam divulgados sem a menção dos nomes dos pesquisados. 

Londrina, _____ de ______________ de 2013.  

 Assinatura do Pesquisado/da Pesquisada 

Qualquer dúvida ou maiores esclarecimentos, entrar em contato com as responsáveis pelo estudo:  

e-mail: amandacryspy@yahoo.com.br ou  dircemoraes@sercomtel.com.br 

Comitê de Ética UEL: (43) 3371-2490 
 

 

mailto:jessicagraziele2@hotmail.com

