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FREIRE, Micheli Cristiani Ricardo. O Portfólio como instrumento avaliativo no 
Ensino Fundamental. 2015. 53 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em 
Pedagogia) – Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2015. 

RESUMO 

A avaliação é uma forma sistemática de acompanhar, o aprendiz no tocante ao seu 
desempenho, avaliar seu progresso, identificar dificuldades e possibilitar a reflexão 
de retomada de conteúdo no caso onde o resultado não é satisfatório, neste 
contexto assim há várias formas para a avaliação. O Portfólio é um instrumento de 
avaliação que permite a autorregulação do aprendizado do aluno, proporcionando 
que o mesmo possa acompanhar seu próprio progresso escolar. O presente estudo 
concentrou-se em identificar se a literatura acadêmica contempla o uso de Portfólio 
como instrumento de avaliação em alunos que se encontram no Ensino 
Fundamental, por meio de revisão bibliográfica, que foi realizada por meio da 
Biblioteca Eletrônica Scientific Electronic Library Online conhecida pela abreviatura 
Scielo, em uma abordagem qualitativa. Foi notável durante a pesquisa que o 
Portfólio é pouco utilizado no ensino fundamental, um dos motivos, é o fato de ser 
considerado um instrumento que necessita de muito tempo da parte dos 
professores, sendo dos pontos que dificultam o uso, uma vez que a maioria dos 
professores dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental queixa-se da falta de apoio 
auxiliar nas salas, pois a parte de alfabetização requer muita atenção com os alunos, 
dado a falta de independência proveniente dos Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental. Infere-se ainda que esse não seja o motivo principal já que a coleta de 
dados sobre o assunto não apresentou um grande volume e discrepância quanto ao 
uso do Portfólio enquanto instrumento avaliativo no ensino superior, mas, o que 
pode ser percebido é que poucos são os professores que utilizam o instrumento 
como um processo avaliativo dentro dos anos iniciais de ensino. Os resultados 
apontaram que a avaliação na maioria das vezes está relacionada a algo tenso, 
temível, angustiante, esse processo se alastra até mesmo no contexto universitário, 
em muitas ocasiões causa traumas que o indivíduo pode levar por toda a sua 
vivência.  Vindo então a confirmar a hipótese do estudo, tendo em vista o resultado 
dos dados encontrados. Como meio de aprofundar os porquês da existência de tal 
problemática, se vê a necessidade de que mais estudos contemplem a análise do 
uso do Portfólio como instrumento avaliativo a fim de que o mesmo possa ser 
valorizado e utilizado de forma a atender uma demanda maior de alunos, em 
especial os de Ensino Fundamental. 

 
Palavras-chave: Avaliação escolar. Portfólio. Ensino Fundamental.  
 

 

 



 
 

FREIRE, Micheli Cristiani Ricardo. The portfolio as assessment tool in 
elementary school. 2015, 53 f. Work Completion of course (Diploma in Education ). 
Universidade Estadual de Londrina, 2015. 
 

ABSTRACT 

Evaluation is a way to monitor systematically, the learner with respect to its 
performance, evaluate your progress, identify difficulties and allow the matter 
resumption of reflection in the case where the result is not satisfactory, there are so 
many ways for evaluation. The portfolio is an assessment tool that allows for self-
regulation of student learning, providing that it can follow its own academic progress. 
This study focused on identifying the academic literature contemplates the use of 
portfolio as an evaluation tool for students who are in elementary school, through 
literature review, which was carried out by Electronic Library Scientific Electronic 
Library Online known by the abbreviation Scielo. The results showed that the 
evaluation in most cases is related to something tense, fearful, anxious, this process 
spreads even in the university context, on many occasions cause trauma that the 
individual can take all your experience. Thus, it was remarkable that the Portfolio is 
little used in elementary school, one of the reasons is the fact of being considered an 
instrument that needs a lot of time on the part of teachers, and the hindering points of 
its use, since most teachers in the early years of elementary school complains about 
the lack of support assist in the rooms, as the literacy part requires a lot of attention 
to students, given the lack of independence from the early years of elementary 
school. It is inferred that this still is not the main reason as the collection of data on 
the subject did not provide a large volume and discrepancy in the use of the portfolio 
as evaluative tool in higher education, but what can be perceived is that few are 
teachers who use the instrument as an evaluation process within the early years of 
education. Then come to confirm the hypothesis of the study, in view of the result of 
the data found. As a means to deepen the reasons for the existence of such 
problems, one sees the need for more studies contemplate the analysis of portfolio 
use as assessment tool so that it can be valued and used in order to meet an 
increased demand for students, especially the early years of elementary school. 

Key-words: School Evaluation. Portfolio. Elementary School. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A avaliação é uma forma de acompanhar de forma sistemática, o aprendiz 

no tocante ao seu desempenho, também tem por objetivo avaliar seu progresso, 

identificar dificuldades e possibilitar a reflexão de retomada de conteúdo onde o 

resultado esperado não é alcançado. Dentre seus objetivos, encontra-se o de avaliar 

a bagagem de aprendizagem adquirida pelo aluno ao final de cada etapa, por ser 

assim, há várias formas para a avaliação, cabe ao professor equilibrar e realizar a 

avaliação por meio de atividades individuais e também em grupo, mas deve o 

professor anteriormente pensar como deve avaliar o seu aluno, uma vez que o papel 

crucial da avaliação é o de auxiliar na construção da aprendizagem (ROSSIT; 

STORANI, 2010). 

Há vários instrumentos desenvolvidos como meio de avaliar o processo de 

aprendizagem, entretanto o presente trabalho teve por escolha o Portfólio e a 

importância de sua realização no ensino fundamental. 

Assim, o Portfólio é um instrumento de avaliação que permite a 

autorregulação do aprendizado do aluno, proporcionando que o mesmo possa 

acompanhar seu próprio progresso escolar (DEPRESBITERIS; TAVARES, 2009; 

VILLAS BOAS, 2012). Os porquês do interesse ocorreram por meio da vivência 

obtida por ocasião do estágio obrigatório e também dos diálogos realizados durante 

todo o curso em especial com professores regentes.  

O estágio possibilitou a percepção de que as avaliações de um modo geral 

ocorrem praticamente da mesma forma e por ser assim, causam em alguns 

momentos desmotivação, desinteresse gerando um desempenho aquém do que se 

pretende. 

Tal ideia foi possível amadurecer devido às leituras proporcionadas durante 

as disciplinas de Didática e Avaliação que em muitas ocasiões, inseria a 

necessidade de se propor formas avaliativas em que o aluno pudesse realizar uma 

autoavaliação de seu próprio desempenho, como meio de compreender “o que” 

"porque" e “para que” servirá o conteúdo dado pelo professor. Assim, o problema do 

presente estudo concentra-se em identificar se a literatura acadêmica contempla o 

uso de Portfólio como instrumento de avaliação em alunos que se encontram no 

ensino fundamental. 

Teve-se como objetivo geral, identificar se a literatura acadêmica contempla 
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o uso de Portfólio como instrumento de avaliação em alunos que se encontram no 

Ensino Fundamental? E como objetivos específicos, teve-se o propósito de 

compreender as razões nas quais se utiliza o Portfólio e estabelecer a relação do 

Portfólio ao ensino aprendizagem, entender o conceito de avaliação e ainda, 

compreender como o Portfólio pode se encaixar como um instrumento avaliativo. 

Desta forma, o trabalho divide-se em quatro Seções, iniciando pela 

Introdução onde se trabalha as informações gerais sobre o conteúdo da Pesquisa. 

A segunda seção trata do processo de construção da avaliação, estando ele 

fundamentado em vários autores, dentre os quais se destaca Depresbiteris e 

Tavares (2009), Libâneo (1994), Luckesi (2005), Sant‟Anna (2011), Villas Boas 

(2012), entre outros. Esta seção se subdivide na apresentação das Diretrizes 

Curriculares dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental também são apresentadas as 

pesquisas referentes ao Portfólio, tratam-se trabalhos publicados como monografias, 

estudos de campo, pesquisas publicadas em forma de artigos, entre outros. 

A terceira seção trata dos Procedimentos Metodológicos desenvolvidos para 

realizar a pesquisa, descrevendo que tem abordagem qualitativa, sendo uma 

pesquisa bibliográfica.  

A quarta seção refere-se à Análise dos Dados, destacando em um quadro os 

artigos encontrados, seus respectivos autores, ano, objeto de estudo e população 

pesquisada. 

Por fim, as Considerações Finais do estudo encerram o trabalho, 

considerando a necessidade dos próprios professores refletirem sobre novas formas 

de avaliar seus alunos e da necessidade de serem mediadores do conhecimento, 

para não tornarem a avaliação um meio de inibir o aluno em seu processo de 

aprendizagem. Sendo assim, o a construção do Portfólio passa a ser uma alternativa 

interessante uma vez que é um instrumento didático que permite melhorar a 

aprendizagem e ainda visualizar tanto o desenvolvimento pessoal, quanto o 

profissional dos professores. 
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2 O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DA AVALIAÇÃO 

 

O termo avaliação surge por volta de 1940 com Tyler, que passa a ampliar o 

termo na literatura, deixando para traz a ideia difundida da aplicação dos testes que 

vinha sendo explorados bem antes dessa década. A influência de Tyler (apud 

DEPRESBITERIS; TAVARES, 2009) causou grande impacto a exemplo no que diz 

respeito à aplicação de testes escritos, por defender a ideia de que para se alcançar 

os objetivos é necessário que o aluno se envolva e interaja socialmente. 

(DEPRESBITERIS; TAVARES, 2009). 

Outros autores também contribuíram na inserção do termo avaliação, como 

é o caso de Cronbach (1982), que abordou a necessidade da avaliação ir além de 

um julgamento final sobre algo. Afirmou sobre a necessidade da avaliação em ser 

uma atividade diversificada lidando com comparação de resultados confrontando 

com objetivos.  

Na Grécia antiga, a avaliação foi empregada como forma de testar ou medir 

o conhecimento, sendo as primeiras, em forma de enigmas na e até os nossos dias 

foram várias as transformações do processo de avaliar, antes vista como mera 

aplicação de um teste. (DEPRESBITERIS; TAVARES, 2009). 

No início, por motivo avaliava-se para que os cargos fossem ocupados por 

quem realmente os merecesse, por seus conhecimentos e não por parentescos, 

assim o exame nasceu com a finalidade de controle social, para que somente quem 

tinha conhecimento pudesse ocupar os melhores cargos e esse posto pendurou 

durante muito tempo. (DEPRESBITERIS; TAVARES, 2009).  

Com o passar do tempo segundo Depresbiteris e Tavares (2009) o exame 

passou a ser uma forma de expor o indivíduo ao vexame, como forma de 

ridicularizado por perguntas embaraçosas, sendo usado para causar 

constrangimento. 

No Brasil, a sistematização dos exames iniciou-se com Jesuítas nos séculos 

XVI e XVII, por meio de um documento conhecido como Ratio Studiorum, neste 

documento tinham as regras de como a deveriam ser aplicadas as avaliações. 

(TOYSHIMA; MONTAGNOLI; COSTA, 2012). 

Dentre os autores que deram início a termologia avaliação Depresbiteris e 

Tavares (2009) elencam que Stufflen defendia que a avaliação era um processo 

sistemático e continuo, de obter e fornecer informações, já na década de 70, Parlette 
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Hamilton defendia a concepção de avaliação iluminativa ou Naturalista, que procura 

investigar e interpretar as práticas educacionais, as experiências dos participantes 

do processo educacional, os procedimentos institucionais e os problemas gerenciais, 

com vista a uma visão de ambas as partes do que está sendo avaliado de modo que 

a avaliação tivesse caráter interpretativo onde o avaliador criava um relatório final 

com objetivo de estimular a discussão sobre os resultados e levar os avaliados a 

refletirem o que lhes foi significativo neste processo. (DESPRESBITERIS, 2009). 

Segundo Perrenoud (1999) tradicionalmente na escola, a avaliação está 

atrelada à criação de hierarquias de excelência. Comparam-se os alunos e após os 

classificam em virtude de uma norma. Dessa forma avaliação pode auxiliar 

professores e alunos, porém são raras as vezes que essa lógica fica clara para os 

alunos e até mesmo para alguns professores. 

Scriven (1967) traz a ideia de valor do que está sendo o objetivo da 

avaliação e apresenta o termo avaliação formativa e somativa onde a avaliação 

formativa deveria ocorrer no decorrer do programa, projetos e produtos 

educacionais, a exemplo o Portfólio, por ser um instrumento onde se potencializa a 

criatividade e somatiza as formas de expressão do aluno. 

A avaliação somativa, segundo o autor Scriven (1967), deveria determinar o 

mérito, o valor final de um programa, com o objetivo de propiciar a tomada de 

decisões sobre sua continuidade ou não, entre outras características presentes na 

avaliação.  

Ao já ter sido inserido o termo avaliação os instrumentos avaliativos eram 

padronizados a qual era fixada na curva de Gauss, na qual existiam pessoas 

situadas em uma média abaixo ou acima da mesma. Foi então que,  

Glasser criou os instrumentos referenciados em critérios. Sua Proposta era 
de que deveriam existir instrumentos que servissem a uma avaliação 
formativa, tendo como referencial o desempenho da própria pessoa em face 
de objetivos previamente definidos. [...] (DEPRESBITERIS; TAVARES, 
2009, p. 34-35). 

Para Luckesi (2005) a avaliação não fica muito distante dos testes e 

exames, pois algumas servem quase que somente para testar os conhecimentos 

dos alunos, não sendo difícil encontrar alguns professores que esquecem que a 

avaliação é uma ferramenta de aprendizagem e a usam tão somente com finalidade 

de classificar seus alunos, para Luckesi (2005, p.15) “os exames são seletivos, 
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pontuais, classificatórios, antidemocráticos e com uma prática pedagógica 

autoritária.” Depresbiteris e Tavares (2009) confirma o pensamento de Luckesi 

(2005) quando afirma que o interesse pela avaliação foi se ampliando desde uma 

perspectiva de microavaliação para uma de macroavaliação”, indo além da sala de 

aula, deixando de focar apenas no desempenho do aluno, passando então a 

analisar aspectos como currículo, atividades realizadas pela escola, políticas e 

filosofias adotadas pelo sistema de ensino.  

A avaliação no processo ensino e aprendizagem auxilia na coleta de 

informações sobre os educandos, em prol da melhoria de desempenho e demais 

componentes importantes do currículo. Está além de classificar o aluno, e em várias 

circunstâncias de nossa vida, precisamos analisar e avaliar sobre determinado 

aspecto, seja na escola, em casa, no trabalho, revemos nossas ações e as 

avaliamos às vezes de maneira inconsciente. 

Villas Boas (2012) considera que a avaliação ocorre a todo instante, pois 

fazemos apreciação sobre o que vemos que ouvimos que nos interesses ou nos 

desagrada, por isso a avaliação faz parte do nosso cotidiano. 

Para Villas Boas (2012) no ambiente escolar a avaliação pode ocorrer de 

várias formas além das provas, a exemplo produções de textos, relatórios, resolução 

de questões matemáticas, questionários, entre outros, podendo ser aplicada de 

maneira formal ou informal desde que utilizadas de forma adequada onde os 

critérios sejam bem definidos. Assim, a avaliação deve ser usada para encorajar e 

não desestimular o aluno, uma vez que ela pode informar quanto ao aprendizado do 

aluno, suas dificuldades, conteúdos não assimilados, entre outros, possibilitando ao 

professor buscar formas de promover a aprendizagem do seu aluno.  

Para Sant‟Anna (2011) a avaliação está muito voltada para o desempenho, 

devendo então retirar o foco do aluno e incluir a escola. Assim, a qualidade da 

aprendizagem será potencializada. 

O processo de avaliar permite várias ações segundo Sant'Anna (2011) 

dentre elas, identificar, aferir, investigar, analisar, conhecer, perceber as 

modificações do comportamento e rendimento do aluno, do professor, da escola, 

como meio de saber se o conhecimento está sendo construído e processado. Ao 

professor é uma forma de verificar seu próprio desempenho, se há necessidade de 

mudança de métodos quando verifica que seus alunos não estão desempenhando e 

aprendendo conforme o desejado. 
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Silva, Hoffaman e Esteban (2012) apontam que a avaliação deve 

acompanhar a relação ensino aprendizagem de modo a possibilitar o diálogo entre 

as intervenções do professor e seus educandos, nesse sentido, ela vai além de 

aferir nota, por ser ponte entre o educando e o educador, entre o ensino e a 

aprendizagem.  

Assim, a avaliação requer planejamento de modo a avaliar e definir onde se 

deseja chegar, quais os meios para chegar aos resultados (LUCKESI, 2011). Ela é 

uma coleta sistemática de dados que permite verificar qual o grau de mudança 

individual do aluno e não deve ser usada para classificar como bom ou ruim, pelos 

que sabem dos que não sabem, mas sim para coletar informações que possibilita ao 

professor verificar a aprendizagem do aluno. (BLOOM; HASTINGS; MADAUS, 

1983).  

Contrapondo-se aos demais temos Libâneo (1994, p. 195): 

A avaliação é uma reflexão sobre o nível de qualidade do trabalho escolar 
tanto do professor como dos alunos. Os dados coletados no decurso do 
processo de ensino, quantitativos ou qualitativos, são interpretados em 
relação a um padrão de desempenho e expressos em juízos de valor (muito 
bom, bom, satisfatório, etc.) acerca do aproveitamento escolar. A avaliação 
é uma tarefa complexa que não se resume a realização de provas e 
atribuição de notas. A mensuração apenas proporciona dados que devem 
ser submetidos a uma apreciação qualitativa. A avaliação, assim, cumpre 
funções pedagógico-didáticas, de diagnóstico e de controle em relação as 
quais se recorrem a instrumentos de verificação do rendimento escolar. 

Percebe-se que muitos professores receiam mudar seus métodos, havendo 

também os que não admitem estar errados quando o aluno não atinge o 

conhecimento necessário mesmo quando a avaliação aponta tal necessidade.  

Nesse sentido, Perrenoud (1999) considera que a avaliação pode mediar a 

construção e execução do currículo, encontra-se intimamente relacionada à gestão 

da aprendizagem dos alunos, e por isso deve ser estabelecida como uma relação 

social, e assim acaba por abarcar a escola, a família e de modo geral a sociedade 

que circula o aluno. 

Com isso podemos observar que a avaliação mesmo estando em um 

contexto escolar vai além dessa relação aluno professor escola, ela pode ser vista 

como algo que envolve a escola a família e a sociedade em volta do aluno. 

Entretanto o que se percebe é que a palavra avaliação que tem por símbolo prova, 

na maioria das vezes tem o professor como dono do saber. (BLOOM; HASTINGS; 
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MADAUS, 1983). 

Tendo em vista as diversas abordagens tratadas pelos autores já citados a 

respeito da avaliação é interessante destacar que ela possui variadas funções 

dentre as quais se destacam: melhorar o processo ensino aprendizagem; facilitar os 

diagnósticos, interpretar os resultados, obter informações sobre a aprendizagem do 

aluno, verificação dos resultados, aproximação professor aluno e propiciar o 

feedback, dentre outras, por esta razão é que as formas de avaliação se diferem, 

conforme item a seguir. 

 

2.1 TIPOS DE AVALIAÇÃO 

 

O sistema de ensino interessa-se em percentuais de aprovação / reprovação 

no total dos alunos, os pais desejam que seus filhos avancem nas séries escolares e 

os professores usam a avaliação como elemento motivador dos estudantes, mas por 

meio da ameaça e eles, os estudantes vivem na expectativa de serem aprovados ou 

reprovados, ou seja, o exercício pedagógico escolar está mais para pedagogia do 

exame do que para a pedagogia do ensino aprendizagem (LUCKESI, 2013). 

Aprender a avaliar significa aprender a teoria sobre avaliação, aprender a 

praticá-la e a traduzi-la em nossos atos diários reflexionando sempre que o conceito 

é um aprendizado muito fácil, já a prática é o que é difícil (LUCKESI, 2013). 

Assim, a avaliação dentro do contexto escolar é de extrema importância e 

caracteriza-se em por três modalidades, sendo elas: Avaliação Diagnóstica, 

Avaliação Formativa e Avaliação Somativa. 

Para Sant‟Anna (2011) a avaliação diagnóstica é uma forma de sondagem, 

de projeção e retrospecção no tocante ao nível de desenvolvimento do aluno, esse 

tipo de avaliação é geralmente aplicada no início do ano letivo como meio de que o 

professor verifique o conhecimento de seu aluno e por meio desse diagnóstico 

programe a sua metodologia, os recursos a serem utilizados e as formas de 

avaliações que poderão ser aplicadas no decorrer do ano. 

Haydt (1997) considera que a avaliação diagnóstica se propõe a caracterizar 

a existência de problemas de aprendizagem, auxilia também para identificar as 

possíveis causas e possibilita assim ao professor buscar meios para sanar as 

dificuldades. Nesse sentido, a autora considera que a avaliação diagnóstica pode 

identificar dificuldades na aprendizagem do aluno. 
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Bloom, Hastings, Madaus (1983) apontam que a avaliação diagnóstica tem 

dois propósitos: 

No entanto os dois propósitos do diagnóstico o distinguem das demais 
formas de avaliação: seja o de uma localização adequada do aluno no início 
da instrução, seja o de descobrir as causas subjacentes às deficiências de 
aprendizagem, à medida que o ensino evolui. (BLOOM; HASTINGS; 
MADAUS, 1983, p. 97). 

Nesse sentido, ela se torna um instrumento que informa sobre os pontos 

fracos e fortes, que devem ter maior atenção e reforço por parte dos professores em 

relação ao conteúdo, visando à melhoria do desempenho, ela qualifica, identifica, 

encontra e corrige os problemas no tocante à aprendizagem, auxiliando nesse 

sentido para haja um polimento acerca dos passos para o processo de 

aprendizagem (COSTA; BARRETO, 2014). 

A avaliação somativa tem objetivo de avaliar os alunos ao final da unidade 

semestre ou ano letivo, seguindo os níveis de aproveitamento dos conteúdos 

apresentados pelo próprio aluno. Nela, as notas são os pontos chave por isso 

geralmente é empregada nos finais de bimestre, semestre ou final de ano, ela tem o 

poder de aprovação ou reprovação. (SANT‟ANNA, 2011). 

Assim, segundo Haydt (1997, p. 18) a avaliação somativa, tem a “função 

classificatória, realiza-se ao final de um curso, período letivo ou unidade de ensino, e 

consiste em classificar os alunos de acordo com níveis de aproveitamento 

previamente estabelecidos".  

É um modelo que mais se encontram nas instituições de ensino, por ela 

pode-se correr o risco de se classificar o aluno levando em consideração apenas 

seu desempenho em uma determinada disciplina, onde apenas a nota conseguida 

serve de base para todo contexto. Assim, ela atribui ao aluno apenas um escore, 

seja por nota ou por classificação, eis os porquês de ser também conhecida como 

classificatória. (BLOOM; HASTINGS; MADAUS, 1983). 

A avaliação somativa, na visão de Braccialli et al. (2008), não compara os 

alunos das mesmas séries ou de outras, mas sim avalia de forma sistêmica o 

processo de cada qual, sendo o professor um mediador que pode inclusive reduzir 

os efeitos negativos da avaliação. Ela tem como base fornecer a situação do 

estudante em relação às aquisições do conhecimento. 

Quanto à Avaliação Formativa, Sant‟Anna (2011) informa que ela tem o 
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propósito de anunciar ao professor e ao aluno o resultado da aprendizagem durante 

o decorrer das atividades escolares, estando ela presente em todo momento do 

processo ensino aprendizagem, pois valida-se por meio da avaliação orientada pelo 

professor para com seu aluno como meio de que ele compreenda o conteúdo, 

supere suas dificuldades e avance em sua aprendizagem. Tal avaliação considera 

que o aluno está em processo de aprendizagem de conteúdos e descoberta de 

habilidades, ele então se torna o autor principal atuante de sua própria 

aprendizagem. (VILLAS BOAS, 2012). 

Entende-se como avaliação formativa, a prática de avaliação que tem por 

objetivo o desenvolvimento da aprendizagem, proporciona o levantamento de 

informações úteis, a regulação do processo de ensino aprendizagem e orienta o 

aluno quanto à localização de suas dificuldades. Ela contrapõe-se à avaliação 

somativa, pois não realiza um balanço parcial nem total de um conjunto de 

aprendizagens e sim tem como centro a ação da formação do indivíduo (CASEIRO; 

GEBRAN, 2008). 

Ela possibilita que os alunos busquem a sua própria autorregulação que 

compreendam suas possibilidades e fragilidades, saibam aprender a se relacionar 

com elas. Neste contexto de avaliação, o erro do aluno se torna uma fonte de 

informação e não uma falta grave, o professor pode junto com seu aluno analisar 

seus erros e buscar meios para a compreensão e correção do mesmo. 

Na ideia de Perrenoud (1999), deve se considerar como formativa as 

práticas de avaliação contínuas que tenham o propósito de melhorar as 

aprendizagens do aluno, independente do quadro da extensão onde o mesmo se 

encontra. 

Camargo e Mendes (2013) consideram a avaliação formativa uma 

modalidade fundamentada no diálogo, por isso exige um processo de reflexão 

contínuo e permanente onde o ensino e aprendizagem são avaliados para que 

possam ser redirecionados, vai além da sala de aula e auxilie o educador para 

voltar-se quanto aos processos individuais de seus alunos, de seu grupo e também 

de sua prática, ou seja, a maior preocupação nesse tipo de avaliação é o modo de 

como cada qual aprende e o modo de como é ensinado. 

Assim, as autoras ressaltam a necessidade de que as instituições invistam 

nas avaliações não apenas de seus alunos, como também da própria instituição de 

forma a se criar uma cultura avaliativa na escola e assim, a avaliação se tornará um 
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suporte em sala e não uma barreira (CAMARGO; MENDES, 2013). 

Tendo em vista as considerações dos autores citados, é possível afirmar que 

há várias formas e meios para que o professor realize a avaliação, Silva, Hoffman e 

Esteban (2012) consideram que os instrumentos avaliativos têm como propósito 

colher estrategicamente informações sobre o trabalho do professor, da 

aprendizagem do aluno e dos percursos da relação ensino aprendizagem, assim são 

vários os instrumentos, tais como provas, questionários, trabalhos em grupo, 

Portfólio entre outros. A prova é prevalente em relação à avaliação, entretanto, o 

Portfólio é um instrumento que pode auxiliar o contexto avaliativo. 

No pensamento de Freire (1998) é importante que area educacional crie 

uma forma de avaliação onde os alunos tenham participação direta, desse modo 

Sordi e Silva (2010) reforçam o uso do portfolio como um instrumento 

potencializador da criação de autonomia dos alunos e do pensamento crítico, uma 

vez que envolve a necessidade de que o aluno se volte ao pensamento crítico, 

criativo (autotranscendência) e metacognitivo, ou seja, o pensamento complexo. 

Nesse sentido, a  utilização deste instrumento, ou seja o portfolio, atende um 

conceito de avaliação que pretende valorizar o historico do aluno, servindo também 

como uma oportunidade de comunicação, de autonomia e ainda que auxilie na sua 

autorregulação, potencializando desse modo a autonomia do aprendizado (DE 

BONA; BASSO, 2013). 

Para Costa e Cotta (2014) o Portfólio  como instrumento de avaliação de 

aprendizagem oportuniza a requalificação das formas de ensinar, aprender e avaliar, 

e ainda auxilia o aluno criar estratégias de aprendizagens, valoriza o histórico do 

estudante e possibilita que o aluno além de se comunicar também se torne mais 

autônomo e responsável pelo próprio aprendizado. 

 

2.2 DOCUMENTOS REGULADORES E AS ORIENTAÇÕES PARA AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

 

Segundo Libâneo (1994, p. 196) “a avaliação é uma apreciação qualitativa 

sobre dados relevantes do processo de ensino e aprendizagem que auxilia o 

professor a tomar decisões sobre o seu trabalho”. Partindo dessa ideia o trabalho 

aqui apresentado teve por foco o uso do Portfólio nos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental como uma forma de instrumento de avaliacão  levando em conta o 

pensamento de SEED Paraná (2010, p. 150) quando afirma que: 
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[...] para avaliar  com maior fidedignidade há que se registrar dados sobre a 
trajetória que o aluno percorreu durante todo o processo, condição que 
pressupõe uma avaliação contínua e cumulativa. Essa forma de avaliar 
proporciona ao aluno a consciência de seu desenvolvimento e, por outro 
lado, subsidia o próprio professor no sentido de acompanhar a eficácia do 
seu encaminhamento pedagógico e diagnosticar a necessidade ou não de 
redirecioná-lo. 

Em seu parágrafo 5, no Artigo 24, a Lei de Diretrizes e Bases, estabelece 

que a verificação do rendimento escolar  seja  por critérios  que possam avaliar de 

forma contínua e cumulativa o desempenho do aluno “com prevalência dos aspectos 

qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de 

eventuais provas finais” (BRASIL, 2010, p. 21). Quanto aos critérios de avaliação 

segundo o documento acima citado devem apontar  

[...] as experiências educativas a que os alunos devem ter acesso e que são 
consideradas essenciais para o seu desenvolvimento e socialização. Nesse 
sentido, eles devem refletir de forma equilibrada os diferentes tipos de 
capacidades e as três dimensões de conteúdo (conceitos, procedimentos e 
atitudes), e servir para encaminhar a programação e as atividades de 
ensino e aprendizagem (BRASIL, 1998, p. 80). 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais, a orientação é que a 

avaliação nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental deve ultrapassar o contexto da 

avaliação tradicional e tornar-se uma parte intrínseca dentro do processo 

educacional para que possa subsidiar o professor quanto à reflexão contínua de sua 

prática, auxiliando na criação de instrumentos de trabalho adequados ao processo 

de aprendizagem, o referido instrumento aponta que ela deve ser instrumento que 

auxilie o aluno na tomada da consciência quanto às suas conquistas na tarefa do 

aprender e tendo como aliada a escola (BRASIL, 1997). 

Dentre as reformas dos sistemas de ensino brasileiro instalou-se o Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB) em meados da década de 1980 

respaldado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, colocando a União 

como a responsável pela avaliação do rendimento escolar em nível nacional. Em 

relação ao Ensino Fundamental, o SAEB vem mostrando por meio de um processo 

de amostragem o desempenho escolar por meio de testes com estudantes de 

escolas públicas que se encontram matriculados na “4ª e na 8ª, séries” (4º. Ano e 8º. 

Ano), e ainda, acompanha o processo por meio de questionários dirigidos às 

escolas, diretores e professores. (GORNI, 2004). 

No ambiente escolar costuma-se usar a avaliação, principalmente com a 
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atribuição de valores, servindo como parte de atividades realizadas durante um 

período escolar, desse modo, ressalta-se que o presente estudo teve por foco 

profundar  o conhecimento sobre o uso do Portfólio nos Anos Iniciais do Ensino  

Ainda sobre a avaliação Aragão, Ferreira e Santos (2013) afirmam ser ela 

um processo no qual não se tem uma só forma, nem o mesmo conceito e segundo 

Gorni (2004) os estudos realizados entre os anos de 1980 a 1990 apontaram que a 

avaliação realizada na escola era vista como a vilão do processo educativo por ser 

excludente e seletiva. 

Para Gorni (2004), o educador pode contribuir para a otimização do 

desenvolvimento de seu aluno enquanto ser humano e social, ofertando e 

proporcionando a ele condições para a apropriação do conhecimento historicamente 

construído, fazendo desse modo que a avaliação seja formativa. 

Assim, o capítulo a seguir objetiva conceituar e apontar formas de uso do 

Portfólio como meio de avaliar a aprendizagem. 

 

2.3 O PORTFÓLIO COMO INSTRUMENTO AVALIATIVO 

 

A educação segundo Saviani (2011) tem a função de produzir de forma 

direta e intencional a sua prática social, prática educativa e de conhecimento, nesse 

sentido, torna-se adequada mediações conscientes que busquem redimensionar e 

estabelecer vínculos que possam intervir de forma eficaz a transformação da 

sociedade. 

Para que a aprendizagem ocorra Silva, Hettwer e Giordani (2006) apontam 

ser necessário que o professor considere a emoção, a expressão, o movimento dos 

seus alunos, mas que não comprometa a realização das atividades propostas. 

Nesse sentido, a sala de aula para Moraes (1996) complementa a ideia dizendo que 

a sala de aula não é apenas um local de transmissão de conhecimento, mas um 

espaço que deva proporcionar interações variadas como as de caráter social, 

político, psíquico, filosófico, econômico entre outros. 

A prática educativa é o processo de prover nos indivíduos conhecimentos e 

experiências culturais como meio de torná-los aptos na atuação do meio social. A 

prática educacional nesse sentido serve como um instrumento que permite ao 

professor situar-se teoricamente e analisar seu desempenho em sala de aula. 

(LUCKESI, 1994). 
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A palavra Portfólio origina-se do latim portáre, ou seja, trazer, transmitir, já 

folíum, também do latim significa folha. Para Depresbiteris e Tavares (2009), na 

língua portuguesa, um dos significados do termo Portfólio é o conjunto ou coleção de 

dados que pode ser guardado em pasta, caixa ou álbum, mas também o termo trata 

de um objeto de cartão duplo ou um porta-folha. 

Na área educacional o Portfólio é a reunião de trabalhos desenvolvidos pelo 

aluno por meio da orientação do professor e corresponde a um período de curto à 

longo em relação à vida escolar, possibilita evidências da aprendizagem sendo 

organizado tanto pelo aluno quanto em conjunto com o professor como meio de 

auxiliar o acompanhamento do progresso escolar (VILLAS BOAS, 2012). 

Sabe-se que durante tempos, a pedagogia centrou a ação educativa no 

professor. O que um aluno pode aprender em determinado momento de 

escolaridade depende das possibilidades delineadas pela forma de pensamento de 

que dispõe naquela fase de desenvolvimento, dos conhecimentos que já contribuiu 

anteriormente e do ensino que recebe (MELLO; RIBEIRO, 2003). 

Segundo Villas Boas (2012) o Portfólio é uma coleção dos melhores 

trabalhos organizado pelo aluno, sendo eles os autores principais do processo de 

construção do instrumento. Os alunos identificam os critérios de aprendizagem, 

selecionam as peças que melhor demonstram significância e por meio disso acabam 

por refletir sobre o seu processo de aprendizagem, sendo esse o maior objetivo do 

Portfólio, a reflexão e a autorregulação. 

Depresbiteris e Tavares (2009) comentam que esse instrumento começou a 

ser utilizado na década de 1990 nos Estados Unidos, primeiramente na educação 

infantil e até chegar à outras fases escolares. No Brasil seu uso vem sendo 

incorporado em várias áreas. 

Guerra (2014) considera o Portfólio como um instrumento avaliativo que 

permite ao professor conhecer o desempenho de seu aluno, e ao aluno é uma forma 

de incentivá-lo à aprendizagem. Reforçando a ideia, Berná et al. (2008) considera 

que dentre as diferentes metodologias centradas na aprendizagem do aluno, o 

Portfólio diferencia-se por facilitar a estruturação da aprendizagem e ajudar a 

avaliação da mesma, seu uso vem trazendo resultados positivos quando há 

entrosamento professor-aluno.  

Ele é um instrumento fomentador de produções do aluno ao longo de sua 

vivência escolar, implica na participação ativa, atividades de conteúdos e não 
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apenas como um instrumento de arquivo de informações. Por meio dele, o professor 

tem a possibilidade de dialogar com seu aluno, ou vice e versa, proporciona a 

potencialização da autorregulação e autoavaliação e a delegação do professor no 

tocante à seus alunos em busca da construção de capacidade de aprendizagem, 

estrutura, organiza, revela e estimula os processos de desenvolvimento pessoal, 

podendo também auxiliar o aluno à conhecer suas potencialidades. 

Gonzaga et al. (2013) compreende o Portfólio como sendo um instrumento 

de “processo em construção, onde se coleta as informações de cada aluno, podendo 

observar assim o desenvolvimento na aprendizagem, e ainda, de forma espontânea, 

o melhoramento das competências leitoras e escritoras". (GONZAGA et al., 2013, p. 

9). 

Villas Boas (2012), observa que cada Portfólio é singular por inserir reflexões 

sobre o desenvolvimento da aprendizagem do indivíduo ou de um grupo. Ele vincula 

a avaliação ao trabalho pedagógico, onde o aluno toma decisões, formula suas 

ideias, escolhe e não apenas cumpra as determinações do professor e da escola, 

sendo desta forma uma das possibilidades para a prática avaliativa comprometida 

com a formação da cidadania, capacidade de pensamento e tomada de decisões. 

Completando a ideia de Villas Boas (2012), o Portfólio segundo Gonzaga et 

al. (2013) auxilia no desenvolvimento do aluno, por permitir o registro das 

dificuldades que possa ter e assim possibilitar que o aluno tenha autonomia para 

escrever e perceba suas limitações em meio ao ensino 

De acordo com Libâneo (2000), a educação se forma por meio de um 

conjunto de ações, influencia e processos que por sua vez tem influência no 

desenvolvimento do ser humano e em sua relação no meio social, em determinado 

contexto de relações de grupos e classes sociais. 

Segundo Brandão (1995), a educação é o exercício do educador sobre a 

alma do educando a fim de aniquilá-lo da ignorância do saber, ou seja, é um dos 

meios que a humanidade usa para satisfazer suas necessidades, em várias 

ocasiões o educador age por vontade própria independendo do que isso possa 

influenciar nos demais por imaginar que está servindo o saber e também a quem 

ensina, mas acaba servindo somente aquele que o constitui professor. 

Dessa forma, o Portfólio pode ser construído por um determinado tempo, de 

acordo com a sua necessidade e objetivo, assim sua construção pode dar-se em um 

mês, um bimestre, semestre, no decorrer de uma disciplina, entre outros. Uma das 
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suas características mais cruciais é que tanto a avaliação quanto o trabalho 

pedagógico, não ficam à mercê exclusiva do professor, permitindo uma parceria e a 

criação de princípios norteadores de atividades, sendo ele um procedimento de 

avaliação que possibilita a construção conjunta de aluno e professor (VILLAS BOAS, 

2012). 

[...] O portefólio é um instrumento importante que deve estar inserido dentro 
desse novo modelo avaliativo, permitindo aos docentes uma reflexão sobre 
a sua prática educativa e o alcance dos seus objetivos. Para que isso seja 
possível, é imprescindível um trabalho colaborativo entre 
professores/alunos, promotor da performance de ambos. Importa não 
esquecer que, no futuro, o uso do portefólio só fará sentido se integrado 
num sistema de formação/avaliação holístico, onde coexistam outros meios 
e instrumentos que tornem efetivo esse processo. (SILVA et al., 2011, p. 
547). 

A escola é um espaço que deve resgatar a autonomia por meio do contato e 

sistematização dos conteúdos tanto da produção quanto do patrimônio cultural 

específico. É um local que deve desenvolver a crítica, a identidade, entre outros 

(MELLO; RIBEIRO, 2003). 

Entende-se que a Educação Básica é o fundamental alicerce de garantia 

para a capacitação do indivíduo no processo de educação permanente (MELLO; 

RIBEIRO, 2003). Tendo em vista do fato do Portfólio basear-se em processo a longo 

prazo, permite não apenas ao professor, mas também ao aluno, observar o 

desenvolvimento da aprendizagem desde o início até o final das atividades 

Para Araújo e Alvarenga (2006), o Portfólio é uma ferramenta de avaliação 

formativa que permite identificar e analisar os instrumentos que podem ser úteis 

dentro do processo de ensino aprendizagem, ele permite que o próprio aluno olhe o 

que fez, auxilia na autoavaliação e por isso é extremamente formador se realizado 

com responsabilidade, manipula saberes, faz com que o aluno perceba a 

necessidade de desenvolver mecanismos para transformar as informações em 

conhecimentos. Possibilita que o aluno também opte pelos caminhos à trilhar e quais 

os obstáculos que devem ser vencidos e salienta que em muitas ocasiões, os alunos 

omitem o que não sabem sendo o Portfólio um instrumento de avaliação que 

estabelece relações de aprofundamento sobre os assuntos, seus benefícios não são 

automáticos, nem perfeitos, nem definitivo, mas é um instrumento promissor, que 

possibilita evidências que possam auxiliar no processo de aprendizagem. 

Nesse sentido: 
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[...] o estudante que utiliza Portfólio na sua aprendizagem desenvolve uma 
grande compreensão de si, do outro e, sobretudo, das diferenças 
individuais. Espaço este que é ocupado por uma nova concepção de 
leitura/escrita que evidencia a interação social na aprendizagem como um 
processo dinâmico de descobertas e de transformações, ao lado da teoria 
da recepção em que o leitor, de acordo com suas experiências, é quem dá 
sentido ao texto, libertando-o da obrigação de reconhecer ideias pré-
estabelecidas ou tradicionalmente aceitas (CARVALHO, 2001, p. 99). 

O processo de ensino-aprendizagem é facilitado quando considerado 

também o processo interação e, necessita que os envolvidos na área educacional 

reconheçam da necessidade de utilizar formas diferenciadas de avaliação tendo em 

vista que o processo de ensino-aprendizagem é facilitado quando considerado 

também o processo interação e, necessita que os profissionais envolvidos na área 

educacional reconheçam da necessidade de oportunizar condições favoráveis a 

apropriação do conhecimento socialmente relevante. (MELLO; RIBEIRO, 2003). 

De uma forma geral a aprendizagem é a somatória das possibilidades do 

aluno e da interação com os demais sujeitos: das ações educativas (MELLO; 

RIBEIRO, 2003). E para desenvolver essa capacidade deve-se estar disposto a 

aprender, nesse sentido o elemento essencial é o professor por ser responsável 

tanto pela apresentação do conteúdo e habilidades de aprendizagem quanto a 

compreensão do aluno dos porquês e para que necessitem aprenderem e assim 

motivar-se para tal. 

Ao utilizar o Portfólio como instrumento de avaliação, o professor provoca 

em seu aluno a busca de outros valores, faz com que os mesmos sintam-se 

valorizados, e o ritmo de cada qual respeitado. Tem-se o Portfólio como uma 

aprendizagem significativa, pois cada um pode demonstrar o conteúdo que reteve 

durante todo o processo já que a elaboração de um Portfólio desenvolve habilidades 

de leitura, escrita, processamento de informação, entre outras (CARVALHO, 2001). 

Sendo assim o Portfólio sem a concepção de professor de forma consciente não é 

nada. 

O Professor ao ter em mente que irá utilizar o Portfólio juntamente com seus 

alunos deve ter consciência das formas de seu uso e deixar claro a seus alunos os 

critérios que irá utilizar para corrigir, avaliar e nunca se esquecer de que o ponto 

chave do Portfólio é o feedback para seus alunos.  

Villas Boas (2012) complementa que o Portfólio beneficia qualquer aluno, 

independente se tímido ou desinibido, motivado ou desmotivado respeitando o 
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processo de cada um. Ele retrata o nível de interesse, a autonomia, a própria 

autoavaliação por meio da produção apresentada. Nesse sentido, ao ser utilizado 

como instrumento avaliativo, deve se ter em mente de que as habilidades são 

peculiares a cada ser humano e são expressas de forma singular, o que exige do 

professor certa dose de complacência para que possa realmente considerar o 

instrumento como processo avaliativo. 
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3 METODOLOGIA 

 

Para Appolinário (2011) a revisão de literatura baseia-se no levantamento, 

criterioso e análise sistemática de resultados, considerações e também conclusões 

de outros trabalhos científicos que teve por objetivo estudar um determinado tema.  

A revisão de literatura é também conhecida como revisão bibliográfica, ela 

organiza, compara e resume outras pesquisas, sendo útil quando o pesquisador 

necessita de saber o que se foi avaliado de uma determinada área, quais os 

principais autores e os principais estudos, além disso, também fornece subsídios 

para que seja possível formular hipóteses, ou seja, a revisão de literatura serve para 

o cientista como espécie de "plataforma inicial à partir da qual o estudo se 

desenvolverá" (APPOLINÁRIO, 2011, p. 170).  

Para Marconi e Lakatos (2010) a pesquisa bibliográfica é compreendida em 

oito fases distintas, sendo elas: escolha do tema, elaboração do plano de trabalho, 

identificação, localização, compilação, fichamento, análise e interpretação e 

redação. Desta forma, Marconi e Lakatos (2010) atentam à necessidade de 

delimitação do assunto como meio de evitar a escolha de termos amplos ou 

inviáveis. 

Desse modo, a metodologia escolhida para coleta de dados do presente 

estudo foi a revisão bibliográfica, onde a busca bibliográfica foi realizada por meio da 

Biblioteca Eletrônica Scientific Electronic Library Online conhecida pela abreviatura 

SCIELO. Tal recurso bibliográfico agrupa uma coleção selecionada de periódicos 

científicos graças a um projeto de pesquisa por parte da Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado de São Paulo em parceria com o Centro Latino-Americano e do 

Caribe de Informação em Ciências da Saúde.  

O Scielo proporciona acesso à coleção de periódicos por três maneiras, por 

meio de lista alfabética de títulos, lista de assuntos ou por um módulo de pesquisa 

de títulos dos periódicos. Tal biblioteca eletrônica proporciona acesso de toda sua 

coleção e permite download de todos os artigos.  

Sendo assim, a busca bibliográfica teve como descritor o termo Portfólio, 

resultando em 78 artigos, tendo visto que muitos deles não se enquadravam na área 

de ensino, optou-se por refinar a pesquisa, assim apenas os trabalhos que 

estivessem relacionados à educação e ensino foram selecionados, resultando então 

em 21 artigos, todos eles passaram pelo fichamento. À título de informação, 
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ressalta-se que a referida biblioteca eletrônica é dinâmica, ou seja, é atualizada 

quase que diariamente, desta forma, informa-se que a referente busca bibliográfica 

foi realizada em 17de maio de 2015. 

Os fichamentos realizados com seus respectivos título, autor, ano, palavra 

chave, objetivo, considerações e o endereço eletrônico de cada texto, estão 

descritos a seguir: 

 

FICHAMENTO 

O Portfólio no curso de pedagogia: ampliando o diálogo entre professor e 
aluno 

Autor: Benigna Maria de Freitas Villas Boas Ano: 2005 

Palavra Chave: Avaliação. Portfólio. Formação de professores. 

Objetivo: 
O objetivo da investigação foi analisar as percepções dos 
mediadores e dos professores-alunos sobre o uso do Portfólio 
como procedimento de avaliação no PIE. 

Considerações: 

Conclui-se que, para que o Portfólio faça parte da avaliação 
comprometida com a aprendizagem do professor-aluno e se 
apoie na construção, reflexão, criatividade, parceria, auto 
avaliação e autonomia, deve inserir-se no trabalho 
pedagógico que considere esses mesmos princípios. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-73302005000100013&lang=pt 

 
 

Formação reflexiva: representações dos professores acerca do uso de 
Portfólio reflexivo na formação de médicos e enfermeiros 

Autor: 
Roseli Ferreira da Silva, Idália Sá-
Chaves 

Ano: 2008 

Palavra Chave: 
Treinamento.  Portfolio reflexivo.  Avaliação da formação.  
Metodologia de ensino-aprendizagem.  Aprendizagem 
baseada em problemas. 

Objetivo: 
 O objetivo foi analisar as percepções dos professores quanto 
ao uso do Portfólio reflexivo na enfermagem e cursos de 
medicina. 

Considerações: 

Do ponto de vista dos professores entrevistados, o Portfólio 
reflexivo possibilitou a estimular a capacidade reflexiva dos 
estudantes e um acompanhamento contínuo dos processos 
relativos ao seu desenvolvimento pessoal e profissional.  Ele 
foi considerado inovador e também uma estratégia muito 
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trabalhosa, requerendo tempo e dedicação dos professores 
para implementá-lo. 

http://socialsciences.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-
32832008000100012&lang=pt 

 

Experiências de utilização de Portfólio para os moradores da Clínica 
Universitária de Navarra 

Autor: Javier Schlatter Ano: 2013 

Palavra Chave: 
Educação médica.  A avaliação formativa.  Portfólio.  
Residente.  Tutor 

Objetivo: 
A fim de saber o seu cumprimento, nós coletamos os dados 
por uma ferramenta online. 

Considerações: 
Após três anos, a realização Portfólio pelos moradores pode 
ser considerada elevada, e um pouco mais baixos pelos 
formadores. 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2014-98322013000100010&lang=pt 

 

Análise de Portfólio como instrumento de avaliação da comunidade de 
enfermagem Aprendizagem Prática Clínica em alunos de graduação 

Autor: 
Serrano-Gallardo,Martínez-
Marcos,Arroyo-Gordo,Lanza-Escobedo 

Ano: 2010 

Palavra Chave: 
Aprendizagem prática clínica.  Enfermagem comunitária.  
Espaço Europeu do Ensino Superior.  Aprender.  O ensino de 
enfermagem.  Portfolio.  Os cuidados primários. 

Objetivo: 

Analisar a Implementação e utilidade do Portfólio como 
ferramenta de avaliação para a enfermagem Comunidade de 
Aprendizagem Prática Clínica na Escola de Enfermagem 
Puerta de Hierro de Universidade Autônoma de Madrid (UAM), 
e para a sua avaliação se variáveis sócio demográficas e 
variáveis acadêmicas no processo de avaliação contínua da 
carteira. 

Considerações: 

A implementação do Portfólio tem mostrado a dificuldade 
sentida pelos alunos em um processo que requer a escrita 
reflexiva, o trabalho diário e auto avaliação.  No entanto, em 
Dificuldades originais traduzir em uma alta percepção de 
utilidade e melhorar aumento aprendizagem. 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1575-18132010000300009&lang=pt 
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Avaliação Preliminar do Impacto de um Sistema de Avaliação Escrita em 
Ensino e Aprendizagem 

Autor: Ana Lucia Delmastro Ano: 2005 

Palavra Chave: 
Construtivismo; auto avaliação; ensino de línguas 
estrangeiras. 

Objetivo: 

Seus objetivos são: (1) descrever a forma como a línguas 
estrangeiras é percebida este trabalho de estratégia / 
avaliação a partir da perspectiva dos professores envolvidos 
no processo; e (2) para orientar o uso e aplicação de Portfólio 
em cursos de línguas estrangeiras. 

Considerações: 

Os resultados mostram que a maior dificuldade enfrentada é a 
falta do tipo de atividade por estudantes e a tendência para 
não assumir a responsabilidade pela condução da 
aprendizagem (atitude passivo-receptivo) se.  Isso aponta 
para a necessidade de familiarizar os participantes e 
professores sobre o Portfólio como uma estratégia de trabalho 
e alcançar uma maior autonomia dos alunos. 

http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1316-00872005000200007&lang=pt 

 

O uso de Portfólios na pedagogia universitária: uma experiência em cursos 
de enfermagem 

Autor: 
Mara Regina Lemes de Sordi, Margarida 
Montejano Silva 

Ano: 2010 

Palavra Chave: 
Avaliação; Portfólio; trabalho pedagógico em saúde; formação 
de professores. 

Objetivo: 

Objetivo desta pesquisa é potencializar o uso de Portfólios 
evitando que este padeça de um subjetivismo que dificulte a 
sustentação do diálogo que se trava entre aluno/professor, 
que não pode prescindir de evidências sem as quais se 
enfraquece a dimensão educativa da avaliação. 

Considerações: 

O estudo sistematiza princípios que garantem uma lógica de 
avaliação inovadora, constituindo-se recurso de formação 
tanto para docente quanto discentes envolvidos, contribuindo 
para o exercício da reflexão sobre o material produzido e 
compilado no Portfólio. 

http://socialsciences.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-
32832010000100028&lang=pt 

 

Portfólio de Matemática: um instrumento de análise do processo de 
aprendizagem 
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Autor: 
Aline Silva De Bona, Marcus Vinicius de 
Azevedo Basso. 

Ano: 2013 

Palavra Chave: 
Portfólio de Matemática. Autonomia. Metacognição. Avaliação 
Reflexiva. Tecnologias Digitais. 

Objetivo: 

O objetivo dessa pesquisa-ação é apresentar um modelo, com 
categorias e indicadores, de Portfólio de Matemática como um 
instrumento de avaliação e estratégia de aprendizado, 
valorizando o histórico do estudante, possibilitando um espaço 
de comunicação, autonomia e responsabilidade pelo próprio 
aprendizado. 

Considerações: 

Constata-se que os estudantes, por meio desse instrumento, 
podem apresentar evidências do conhecimento construído, 
das estratégias utilizadas para aprender e da disposição para 
continuar aprendendo. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-636X2013000300005&lang=pt 

 

O Portfólio como recurso de aprendizagem e instrumento de avaliação de 
cursos repetindo alunos da escola de enfermagem 

Autor: 
Vera L. Manuel Cortés,Maria del Coro 
Canalejas Pérez 

Ano: 2007 

Palavra Chave: 
Portfolio, aprender a aprender, a aprendizagem construtiva, 
autoaprendizagem, a aprendizagem ativa, auto avaliação, a 
avaliação formativa. 

Objetivo: 

O objetivo da experiência educacional descrito neste artigo, é 
o uso de Portfólios como um meio para promover ao 
estudante auto direção no processo de aprender a aprender e 
melhorar a construção do conhecimento pessoal. 

Considerações: 

Todos os alunos, à exceção de um, fez progressos com 
diferentes graus de excelência na elaboração do 
conhecimento crítico e desenvolveu a capacidade de conduzir 
a autoregulação do processo de aprendizagem.  Todos eles 
enfatizaram a utilidade da experiência para entender as 
diretrizes mais importantes do curso e adquirir competências 
como aprendizes autoguiados. 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1575-18132007000300008&lang=pt 

 
 

Estudo sobre autorregulação e construção do Portfólio na graduação de 
enfermagem 

Autor: 
Bernat C. Serda-Ferrer, Monica Cunill-
Olivas, Angel Alsina 

Ano:   2011 
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Palavra Chave: 
Auto avaliação, Autorregulação, Baseada em competências 
educação.  A avaliação formativa.  Pesquisa em educação de 
enfermagem.  Portfolio. 

Objetivo: 
O objetivo é avaliar a eficácia do instrumento (Portfólio) e 
construir uma forma de auto regulação. 

Considerações: 
O modelo final da Portfólio é caracterizado como misto, 
flexível e estimula a reflexão, capacitando o aluno no processo 
de aprendizagem. 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1575-18132011000400008&lang=pt 

 

O uso do Portfólio nas treinamento pré-clínico estudantes de odontologia 

Autor: Claudio M. Guerra Ano: 2014 

Palavra Chave: 
Aprendizagem Reflexiva, Auto avaliação, Ensino reflexivo, A 
avaliação formativa, Odontologia, Portfolio. 

Objetivo: 
Explorar o uso do Portfólio na graduação sua aplicação 
específica no curso de odontologia. 

Considerações: 

Se fez evidente que o Portfólio é considerado uma ferramenta 
para enriquecer as práticas educativas, gerando 
conhecimento a partir das construções de estudantes e 
intervenções dos professores 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2014-98322014000400009&lang=pt 

 

O aprender fazendo: representações sociais de estudantes da saúde sobre 
o Portfólio reflexivo como método de ensino, aprendizagem e avaliação 

Autor: 
Glauce Dias da Costa, Rosângela 
Minardi Mitre Cotta 

Ano: 2014 

Palavra Chave: 
Representações sociais; Educação em saúde; Portfólio 
reflexivo 

Objetivo: 
O objetivo deste estudo é identificar as representações 
sociais dos estudantes no processo de construção do 
Portfólio. 
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Considerações: 

Ao se utilizar a Análise de Conteúdo, foram encontrados os 
seguintes núcleos de sentido do Portfólio enquanto método 
de ensino e aprendizagem: facilidades na compreensão do 
conteúdo, autonomia, liberdade, postura crítico-reflexiva. 
Enquanto método de avaliação: o erro como oportunidade, a 
interação com o professor e o ambiente de avaliação 
diferenciado. Pontos de convergência e conflito também 
foram encontrados: tempo de realização das atividades, 
processo de reflexão e método inovador em um contexto de 
ensino tradicional. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-32832014000400771&lang=pt 

 

O Portfólio de aprendizagem: uma inovação educacional no curso de 
Radiologia e Medicina Física Especial 

Autor: 
JD Berna, M. Reus-Pintado, JM Moreno-
Fernández, M. Ruzafa-Martínez, M. 
Madrigal-De Torres 

Ano: 2008 

Palavra Chave: 
Metodologia ativa.  Aprender a aprender.  Portfolio.  Pesquisa 
de satisfação. 

Objetivo: 
Apresentar uma inovação educacional desenvolvida no curso 
de Radiologia e Medicina Física Especial, durante o ano 
lectivo de 2006-2007. 

Considerações: 
A metodologia educacional Introduzido no assunto produziu 
um alto nível de satisfação entre os alunos. 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1575-18132008000400009&lang=pt 

 

O Portfólio como ferramenta de ensino: um estudo em escolas 
universitárias de enfermagem 

Autor: MC Canalejas-Pérez Ano: 2010 

Palavra Chave: 
A aprendizagem ativa.  Baseada em competências educação.  
A avaliação formativa.  Enfermagem em pesquisa em 
educação.  Portfolio. 

Objetivo: 

Descrever as experiências com Portfólios que estão sendo 
desenvolvidos nas Escolas Espanhol de Enfermagem, e 
analisar o feedback de professores com experiência no uso de 
Portfólios sobre a sua utilização como um aprendizado e / ou 
instrumento de avaliação. 
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Considerações: 

O Portfólio é uma ferramenta que está sendo introduzida 
progressivamente na formação de enfermeiros.  Seu uso 
contribui para a aprendizagem significativa de competências, 
com uma abordagem crítica e reflexiva, e descobrir os 
diferentes caminhos seguidos pelos alunos na aquisição 
desses. 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1575-18132010000100010&lang=pt 

 

Avaliações tutores e moradores após a aplicação de um Portfólio tipo de 
sistema de avaliação formativa: a nova proposta «guia prática reflexiva" do 
livro de Medicina de Família formação especializada 

Autor: R. Ruiz-Moral Ano: 2008 

Palavra Chave: 
A educação médica.  A avaliação formativa.  Portfolio.  
Residentes.  Guardiões da medicina familiar. 

Objetivo: 

A Comissão Conjunta Nacional Espanhol Medicina da Família 
propõe uma nova avaliação estagiário Portfólio tipo de 
sistema.  Na Espanha, não há experiência anterior, que pode 
orientar como Acerca de esta espécie de avaliação formativa 
pode ser desenvolvida e não o fizermos Acerca sua utilidade 
conhecida na educação estagiários. 
 

Considerações: 

A nova proposta de Portfólio para os estagiários de medicina 
familiar está na sua forma atual ou com algumas modificações 
e pode ser uma ferramenta para a avaliação formativa de 
utilidade e provavelmente bem aceito em nosso meio.  

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1575-18132008000300007&lang=pt 

 

O uso de um Portfólio para melhorar aumentar as competências genéricas 
dos estudantes universitários 

Autor: 
MireiaValero, José Aramburu, Josep-
EladiBaños, Mariano sentiu e Jorge 
Pérez 

Ano:   2007 

Palavra Chave: 
Portfolio.  Competências transversais.  Autoaprendizagem.  
Métodos de avaliação. 

Objetivo: 

Pesquisa abrangente sobre experiências onde eles tinham 
usado o Portfólio como ferramenta de aprendizagem, tanto de 
graduação e formação pós-graduada e desenvolvimento 
profissional contínuo. 

Considerações: 

A maioria dos participantes, tanto os alunos e tutores, 
declarou sua satisfação com a atividade, com os tutores 
relatando uma maior taxa de satisfação do que os alunos.  A 
avaliação da experiência foi muito positiva e, como resultado 
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da atividade tornou-se agora uma geral para todos os alunos 
do primeiro ano de seus estudos universitários. 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1575-18132007000500008&lang=pt 

 

O Portfólio na formação e avaliação profissional de professores 

Autor: 
João Silva; Nicole Rebelo; Patrícia 
Mendes; Adelinda Candeias 

Ano: 2011 

Palavra Chave: 
Portfólio – Aprendizagem – Desenvolvimento – Competências 
– Avaliação de professores. 

Objetivo: 

Procuramos estudar a validade e a utilidade desta ferramenta 
de avaliação de professores na área da formação profissional, 
comprovando a sua aplicabilidade e as respectivas 
vantagens/desvantagens. 

Considerações: 

O Portfólio é um instrumento importante que deve estar 
inserido dentro desse novo modelo avaliativo, permitindo aos 
docentes uma reflexão sobre a sua prática educativa e o 
alcance dos seus objetivos. Para que isso seja possível, é 
imprescindível um trabalho colaborativo entre 
professores/alunos, promotor do desempenho de ambos. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-97022011000300006&lang=pt 

 

O ler e o escrever na construção do conhecimento matemático no Ensino 
Médio 

Autor: 
Roberto Alves de Oliveira; Celi 
Espasandin Lopes. 

Ano: 2012 

Palavra Chave: 
Leitura e Escrita. Contextualização. Matemática Ensino Médio. 
Enfoque Histórico-cultural. Portfólio. 

Objetivo: 

Esta pesquisa teve como objetivo investigar a utilização de 
diferentes estratégias de Leitura e Escrita no ensino de 
Matemática do Ensino Médio, e de instrumentos nos quais os 
alunos externaram as suas percepções durante o processo de 
ensino e aprendizagem. 

Considerações: 

Os resultados, considerando-se todas as categorias, indicam 
que o processo pode tornar a relação professor-aluno e aluno-
aluno mais interativa e mais efetiva para a construção do 
conhecimento matemático. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-636X2012000200006&lang=pt 
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Dificuldades da avaliação em um curso de farmácia 

Autor: 
Ana Julia Pereira Santinho Gomes; Luis 
do Nascimento Ortega; Décio Gomes de 
Oliveira. 

Ano: 2010 

Palavra Chave: 
Educação em farmácia. Portfólio reflexivo. Avaliação em 
saúde. 

Objetivo: 
O objetivo deste trabalho foi compreender as dificuldades da 
avaliação no processo de ensino-aprendizagem em um Curso 
de Farmácia. 

Considerações: 

Sugere-se a inclusão de mais um instrumento para 
diagnóstico dos progressos do aluno: o Portfólio. Em 
conclusão, recomenda-se fortemente a profissionalização dos 
professores a fim de desenvolverem as habilidades e as 
competências pertinentes ao curso. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-636X2012000200006&lang=pt 

 

A reflexão como eixo central para o desenvolvimento profissional 

Autor: Josep Roma Millán Ano: 2007 

Palavra Chave: Autoavaliação, autoregulação e Portfólio. 

Objetivo: 
Tem como objetivo avaliar a aprendizagem e melhoria 
conseguida por meio do progresso na tomada de decisões 
complexas durante o exercício e prática da profissão. 

Considerações: 

A reflexão é o núcleo de todas as atividades relacionadas com 
o desenvolvimento profissional e a importância da reflexão 
incorporar em suas construir os aspectos contextuais e sociais 
que fazem parte dos problemas de saúde é encontrado 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1575-18132007000100005&lang=pt 

 

Avaliação Preliminar do Impacto de um Sistema de Avaliação Escrita em 
Ensino e Aprendizagem. 

Autor: Ana PatriciaMuñoz; Martha E. Álvarez Ano: 2008 

Palavra Chave: avaliação escrita, prompts, rubricas de pontuação, retroativo 
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Objetivo: 

O objetivo do projeto é avaliar o efeito de um conjunto 
cuidadosamente projetado de escrever práticas de avaliação 
sobre o ensino e aprendizagem da escrita no adulto programa 
de Inglês. 

Considerações: 

Os resultados mostram alguma melhora nos escritos dos 
alunos e que os professores precisam de dar uma melhor 
resposta aos estudantes por adequadamente utilizando os 
instrumentos de avaliação necessários. 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1657-07902008000100006&lang=pt 

 

Cultura material da escola: entram em cena as carteiras SERA EXCLUÍDO, 
POIS CARTEIRA EM INGLÊS É PORTFÓLIO. 

Autor: 
Raquel Xavier de Souza Castro; Vera 
Lucia Gaspar da Silva. 

Ano: 2011 

Palavra Chave: 
Carteiras escolares; cultura material da escola; métodos de 
ensino; mobiliário escolar 

Objetivo: 

Objeto de pesquisa sobre a história da cultura material da 
escola catarinense.Com o trabalho, busca-se identificar 
aspectos que caracterizem este mobiliário no início da 
organização das escolas primárias em Santa Catarina. 

Considerações: 

Em termos teóricos, tem se mobilizado um repertório que 
incide particularmente na história da educação, na cultura 
material da escola e em referências aos inícios da 
escolarização, principalmente na Europa e nos Estados 
Unidos. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-40602011000100014&lang=pt 

 

 
A experiência dos diários reflexivos no processo formativo de uma 
residência multiprofissional em saúde da família 

Autor: 

Filipe Guterres Venancio Costa de 
Oliveira; Maria Alice Pessanha de 
Carvalho; Margareth Rose Gomes 
Garcia; Simone Santos Oliveira 

Ano: 2013 

Palavra Chave: 
Saúde da Família. Diário reflexivo. Trabalho pedagógico em 
saúde. Antropologia cultural. Portfólio reflexivo. 

Objetivo: 

Neste artigo, buscaremos compreender melhor esse 
instrumento, baseados na experiência de acompanhamento 
de um grupo de residentes no decorrer de dois anos, tempo 
de duração do curso. 
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Considerações: 

O instrumento mostrou-se eficaz, possibilitando acompanhar 
as atividades práticas e a atuação das equipes e fornecendo 
subsídios para avaliação dos estudantes como recurso para a 
reformulação da prática; também propicia o desenvolvimento 
dos princípios éticos e da relação para com os indivíduos e 
comunidade. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-32832013000100016&lang=pt 
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4 ANÁLISE DE DADOS 

 

A partir da busca bibliográfica foi possível identificar 21 artigos que tiveram 

como objeto principal as pesquisas sobre o Portfólio. Destes, dois (9,52%) artigos 

publicados no ano de 2014, 3 (14,30%) em 2013, um (4,76%) em 2012, dois (9,52%) 

em 2011, quatro (19,04%) em 2010, quatro (19,04%) no ano de 2008, três (14,30%) 

em 2007 e dois (9,52%) no ano de 2005.   

Em relação à amostra selecionada para o estudo, foi percebido que dos 21 

artigos encontrados, 11 (52,38%) estudaram alunos do Ensino Superior quanto ao 

uso do Portfólio, 7 (33,33%) tiveram como público principal, professores e o uso do 

Portfólio na formação dos mesmos, um (4,76%) teve como público alunos do 7º. Ano 

do Ensino Fundamental ao 3º Ano do Ensino Médio, um (4,76%) foi revisão 

bibliográfica e um (4,76%) com apenas com alunos do Ensino Médio. 

Em relação aos autores todos aparecem na busca apenas uma só vez como 

é possível observar no quadro a seguir. 

Quadro 1 –Relação dos artigos encontrados na busca bibliográfica 
Ano Autor Objeto  População do estudo 

2014 Guerra Portfólio Alunos Ensino Superior 

2014 Costa e Cotta Portfólio Alunos Ensino Superior 

2013 Schlatter Portfólio Alunos Ensino Superior 

2013 De Bona e Basso Portfólio Alunos 7º. Ano E.F. ao 3º Ano do 
E.M. 

2013 Oliveira et al. Portfólio Alunos de Ensino Superior 

2012 Oliveira e Lopes Portfólio Alunos do Ensino médio 

2011 Serda-Ferrer, Cunill-Olivas e Alsina Portfólio Alunos de Ensino Superior 

2011 Silva et al. Portfólio Formação de Professores 

2010 Serrano-Gallardo et al. Portfólio Alunos Ensino Superior 

2010 Sordi e Silva Portfólio Formação de Professores 

2010 Canalejas-Pérez Portfólio Formação de Professores 

2010 Gomes, Ortega e Oliveira Portfólio Alunos Ensino Superior 

2008 Silva e Sá-Chaves Portfólio Formação de Professores 

2008 Berna et al. Portfólio Alunos Ensino Superior 

2008 Ruiz-Moral et al. Portfólio Alunos Ensino Superior 

2008 Muñoz e Álvarez Portfólio Formação de Professores 

2007 Cortés e Canalejas-Pérez Portfólio Alunos Ensino Superior 

2007 Valero et al. Portfólio Alunos Ensino Superior 

2007 Millán Portfólio Revisão bibliográfica 

2005 Villas Boas Portfólio Formação de Professores 

2005 Delmastro Portfólio Formação de Professores 

Fonte: Da autora. 
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Tendo em vista os resultados, a partir de agora o presente trabalho 

apresentará de forma sintética os trabalhos apresentados no quadro 1, em que é 

perceptível notar que em relação o uso do Portfólio no Ensino Fundamental teve 

apenas um representante que foi o trabalho de De Bona e Basso (2013).  

Silva e Sá-Chaves (2008) consideram que o processo de ensino e 

aprendizagem é um conjunto que tem a função de transformar o programa de ensino 

em práticas que possam produzir a aprendizagem, a compreensão e o 

conhecimento. Nesse sentido, a escola enquanto instituição formativa tem o caráter 

de formar profissionais que possam ser competentes o suficiente para contextualizar 

de forma crítica, coletiva e integradora o seu processo de conhecimento e assim o 

Portfólio torna-se um poderoso instrumento que pode auxiliar o aluno a adquirir 

novos referenciais que potencializem a aprendizagem significativa, alem disso, 

permite a aprendizagem sobre si mesmo e ao processo de descoberta da própria 

identidade. 

Como estratégia intencional, a utilização do Portfólio auxilia os processos 

avaliativos não apenas de avaliação formativa realizada ao longo de um processo de 

formação como também de avaliação somativa na medida em que o Portfólio 

evidencia os resultados dos processos que o determinaram, sendo assim ele se 

torna uma estratégia de ativação da aprendizagem por auxiliar na construção do 

conhecimento. (SILVA; SÁ-CHAVES, 2008). 

Villas Boas (2005, p. 302) salienta que: 

[...] o Portfólio não é um substituto para a prova, porque é muito mais 
abrangente que ela. Esta nem deve ser abolida. No contexto da avaliação 
formativa, ela não pode ser o único procedimento adotado. Dependendo da 
situação, se ela for utilizada, será uma das evidências de aprendizagem a 
serem incluídas no Portfólio ou poderá ser outro procedimento a compor o 
processo de avaliação. 

Para Schlatter (2013), o Portfólio auxilia na formação profissional se 

tornando uma ferramenta que contribui no processo de formação, nesse sentido, em 

seu trabalho, ele utilizou o Portfólio como uma ferramenta que possibilitou refletir os 

avanços e dificuldades de aprendizagem de alunos residentes do curso de medicina. 

O Portfólio também pode ser usado como uma documentação, na visão de 

Delmastro (2005), em especial nos cursos de língua estrangeira e ainda pode 

motivar o aluno a buscar e selecionar tópicos que seja de seu interesse e relevância, 

desenvolvendo assim a tomada de consciência acerca das estratégias que serão 
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utilizadas para o conhecimento. Permite que o professor conheça as 

vulnerabilidades do processo de aprendizagem do aluno, auxilia na reflexão de 

outras formas metodológicas de assimilação de conteúdo e a desenvolver um 

trabalho pedagógico reflexivo e participativo. 

De Bona e Basso (2013,) consideram que a avaliação é vital, pois é por meio 

dela que o ser humano orienta-se e toma decisões individuais e coletivas, a 

avaliação nesse sentido é intrínseca do ser humano, tanto do seu conhecimento 

quanto de suas decisões práticas. Tendo em vista que o processo de aprendizagem 

depende da autonomia e da responsabilidade de cada indivíduo, o Portfólio se torna 

um instrumento que pode demonstrar o que foi aprendido por centrar o papel do 

estudante no processo. 

O Portfólio apresenta a forma de como o estudante compreende a sua 

aprendizagem e a reproduz e ainda acaba por contar um pouco da história do seu 

esforço, do seu progresso, e das suas realizações durante um período de tempo. O 

Portfólio é tido por De Bona e Basso (2013), como um instrumento de avaliação 

reflexiva, pois o estudante tem a possibilidade de demonstrar conteúdos 

anteriormente aprendidos de varias maneiras de forma contextualizada e 

significativa para si próprio e ainda permite o relacionamento de disciplinas que 

possam auxiliar na construção do Portfólio. 

Sordi e Silva (2010), alertam sobre a necessidade de reconhecer que a 

aprendizagem resulta de um processo onde a participação do aluno e as práticas 

pedagógicas são importantes e assim se torna necessário que se reveja tanto as 

formas de reflexão dos professores quanto dos alunos, sendo o Portfólio uma forma 

mediadora de apresentar os resultados. 

Por sua vez De Bona e Basso (2013), consideram que o Portfólio não é o 

foco, mas sim revela o que o estudante aprendeu quanto à necessidade de sua 

construção e deve ser percebido por meio dos olhos da avaliação reflexiva. 

Cortés e Canalejas Pérez (2007), defendem a ideia de que o Portfólio é uma 

ferramenta eficaz especialmente para a avaliação formativa, autoavaliação e co-

avaliação contínua da aprendizagem, pois ele reflete de forma clara a evolução da 

aprendizagem do aluno, identifica as áreas de dificuldade e fornece desta forma ao 

professor a possibilidade de reflexão para melhoria progressiva do seu aluno, além 

disso, auxilia a autodireção do estudante, a construção do conhecimento e ainda 

enfatiza a individualização do processo ensino-aprendizagem, o que o torna um 
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teste avaliativo alternativo. Todavia, necessita de um trabalho significativo e 

organizado e ainda é necessário que o aluno demonstre esforço e interesse para 

que o progresso de sua aprendizagem reflita na finalização do processo. 

Percebe-se que o Portfólio também ajuda no entendimento dos conceitos 

fundamentais e na interação professor-aluno, mas em contrapartida se não for 

utilizado por meio de uma metodologia eficaz pode gerar dificuldades e por sua vez 

desencorajem o aluno e torne a experiência desastrosa. Por isso, os autores 

salientam a necessidade de dedicação do professor para utilização desse 

instrumento. (CORTÉS; CANALEJAS PÉREZ, 2007). 

Serda-Ferrer, Cunill-Olivas e Alsina (2011), consideram o Portfólio como um 

instrumento didático que possibilita a melhoria da aprendizagem e também a 

avaliação do processo de aquisição das competências dos alunos no tocante ao 

desenvolvimento pessoal e profissional. Dentre os pontos fortes do Portfólio, 

elencam a descrição dos efeitos positivos do processo de ensino e a facilidade de 

percepção da fase de aprendizagem no qual o aluno se encontra. Já os pontos 

fracos são a necessidade de maior tempo de trabalho do professor, conhecimento 

do processo e aplicação do instrumento e necessidade de desenho do Portfólio 

adequado ao grupo onde será aplicado. 

Guerra (2014), percebeu em seu estudo com universitários do curso de 

odontologia que a maioria dos 72 alunos inseridos na pesquisa apontaram que o 

Portfólio foi uma boa ferramenta de ensino, possibilitou o incentivo à aprendizagem e 

também acrescentou aos alunos a autopercepção de sua aprendizagem, auxiliando 

assim para uma nova definição de objetivos com a finalidade de melhoria de seus 

resultados. 

Alem disso, os alunos também apontaram que o uso do Portfólio otimizou o 

desempenho acadêmico por mudar a tendência de aprendizagem por memorização 

para aprendizagem de reflexão, sendo esses, fatores que afetam diretamente o 

processo educacional. Nesse contexto Guerra (2014), salienta que o Portfólio é mais 

que uma ferramenta para avaliar a aprendizagem do aluno, é também uma 

estratégia de ensino que busca otimizar as formas de ensino de aprendizagem e de 

estratégias para passagem do conhecimento. 

A mesma situação ocorreu com Costa e Cotta (2014), ao estudar 114 alunos 

da área de saúde quanto à aplicação do Portfólio. O resultado apontou que a 

aprendizagem por meio do Portfólio não se realizou de forma superficial, uma vez 
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que os alunos apontam que memorizaram o conteúdo e o compreenderam e nesse 

sentido dificilmente iriam esquecer o que fizeram. Um dos fatores positivos elencado 

pelos estudantes foi a liberdade de expressão e a busca ativa ao compararem o 

Portfólio com outros instrumentos avaliativos tradicionais como provas e trabalhos 

em grupo, uma vez que o Portfólio além de possibilitar a expressão de opiniões e a 

construção da própria aprendizagem. 

O trabalho de Berná et al. (2008), envolveu 93 acadêmicos das áreas de 

radiologia e medicina física e o resultado da aplicação do Portfólio nesses alunos 

teve feedback positivo uma vez que o instrumento na avaliação dos envolvidos 

facilitou o processo de aprendizagem, incentivou a participação dos alunos, motivou 

e promoveu a autonomia em especial quanto ao pensamento crítico e reflexivo. 

Embora Berná et al. (2008), afirmem que a aplicação do Portfólio não seja uma 

tarefa fácil, por exigir grande esforço tanto do corpo docente quanto dos alunos, os 

resultados acadêmicos são muito positivos, o que torna o desafio valer a pena. 

Canalejas-Pérez (2010), embora considere o Portfólio um instrumento de 

avaliação abrangente, não recomenda como um instrumento único de avaliação, 

tendo em vista que a construção do Portfólio exige teoria e necessita de orientação 

onde o papel do professor é essencial e a sua habilidade em trabalhar de forma não 

tradicional deve ser bem desenvolvida. 

Ruiz-Moral et al. (2008), salienta ser o Portfólio um instrumento válido e com 

alto potencial educativo, mas adverte que o Portfólio não deve ser utilizado com a 

avaliação classificatória, seu papel vai muito além de classificar e quando usado 

somente para esse fim perde seu valor quanto uma ferramenta de avaliação 

formativa. 

Valero et al. (2007), concorda que o Portfólio seja uma ferramenta de ensino 

que promova competências para a aprendizagem, mas recomenda que os critérios 

de avaliação do Portfólio sejam esclarecidos de forma devida aos estudantes a fim 

de assegurar a execução do projeto. Em seu trabalho, essa necessidade foi 

percebida, uma vez que as avaliações finais dos participantes excederam de forma 

clara as expectativas que os alunos possuíam em relação ao instrumento no início 

da atividade. 

Tendo em vista de que o objetivo da avaliação é promover a qualidade de 

ensino, Silva et al. (2011, p. 135) consideram o Portfólio como pratica escolar 

“refletida e consciente, orientada para objetivos e estruturada pelo pensamento”. O 
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Portfólio na educação deve primar pela valorização da aprendizagem e garantir o 

envolvimento do participante de modo ativo. 

Em uma pesquisa realizada com estudantes de uma escola da rede estadual 

no Estado de São Paulo, envolvendo aproximadamente 150 alunos sendo eles 

derivados de duas classes de segunda série e duas de terceira série do ensino 

médio do ensino matutino durante os dois primeiros bimestres do ano de 2006, cujo 

objetivo foi a produção de um Portfólio por meio das atividades relacionadas à 

leitura, interpretação e produção de textos, o Portfólio foi percebido como 

instrumento cumulativo, de processo contínuo, de criação individualizada e de uma 

forma de apropriação do conhecimento. (OLIVEIRA; LOPES, 2012). 

Com a finalidade de compreender as dificuldades da avaliação no processo 

de ensino e aprendizagem, de docentes e acadêmicos do curso de farmácia da 

Universidade do Oeste Paulista, totalizando 27 docentes e 184 alunos, Gomes, 

Ortega e Oliveira (2010), perceberam que o conteúdo deve estar disposto de forma 

a facilitar a aprendizagem e assim, dentro dos benefícios no uso do Portfólio está a 

motivação para o autodesenvolvimento de habilidades e competências, mas se faz 

necessário o apoio institucional para manter e aprofundar o uso do Portfólio a fim de 

promover e estimular a capacitação de alunos e professores, maior qualificação 

pedagógica, mudança na atuação dos professores em relação à suas práticas e 

maior comprometimento do aluno em relação aos seus deveres. 

Millán (2007), aponta sobre as necessidades de mudança de paradigma no 

ensino-aprendizagem, onde a interação se torna cada vez mais necessária e a 

avaliação envolve o olhar para dentro e o desenvolvimento de capacidade de 

realização da autoavaliação, assim o Portfólio é um instrumento que pode auxiliar no 

aprender a aprender, estimular a reflexão e ainda permite a combinação de outros 

instrumentos que possam avaliar o aluno de forma reflexiva. 

Muñoz e Álvarez (2008), consideram o Portfólio como um instrumento válido, 

confiável para diagnosticar a necessidade da promoção de mudanças em relação às 

praticas avaliativas do processo de ensino e aprendizagem. Segundo os citados 

autores, “se trata de instrumento(s)”. En realidad su objetivo es coleccionar 

evidencias de la mejora o aprendizaje de uno mismo como professional” (MUÑOZ; 

ÁLVAREZ, 2008, p. 38). Assim, concluíram que o Portfólio é um instrumento 

possível de diagnosticar as dificuldades de aprendizagens, de motivas os alunos em 

pro de sua autorregulação e ainda possibilita ao aluno o aprender a aprender. 
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Oliveira et al. (2013), buscou compreender e estudar sobre o Portfólio 

reflexivo, que segundo o autor trata-se de um instrumento avaliativo adotado em 

várias áreas de formação, em especial as de profissionalização como uma estratégia 

potencializadora para se construir o conhecimento de forma reflexiva e de forma 

progressiva como meio para que o sujeito em formação seja mais emancipado, 

dessa forma, O Portfólio reflexivo na educação, é na concepção de Oliveira et al. 

(2013) um relevante instrumento que viabiliza a informação ancorada na pratica 

reflexiva e na postura crítica, é mais do que um conjunto de procedimentos, por 

possibilitar um novo entendimento de uma mesma realidade, dentro do contexto da 

saúde ele pode fortalecer a apreensão de novas experiências no tocante a 

construção compartilhada do conhecimento. 

A avaliação no processo de ensino/aprendizagem tem um papel importante, 

nesse sentido o uso de instrumentos avaliativos não é uma tarefa simples e segundo 

Doll (2000, p. 40) “a avaliação perfeita, justa e correta não existe”.Nesse sentido, a 

avaliação possui vários os instrumentos e técnicas que podem serem usados, sendo 

importante e necessário que o professor ao optar por eles saiba os seus porque, 

tenha em mente a finalidade e qual o propósito que o leva a optar por um ou outro 

instrumento avaliativo. 

A partir dos dados analisados considera-se então que o Portfólio é um 

instrumento que tem condições de avaliar o conhecimento e o progresso de 

aprendizagem do aluno, podendo dessa forma, implicar de forma positiva para a 

aprendizagem do aluno, auxiliando em suas superações e oportunizando que se 

tornem co-responsáveis em seu processo de aprendizagem, de modo que os 

quando aplicado em alunos do ensino fundamental é um instrumento que poderá 

aflorar a ação investigativa,  autoquestionamento e autorregulação. 

Em relação ao seu uso nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental observou-

se que tal instrumento não se encontra difundindo dentro do contexto acadêmico 

dado aos poucos estudos encontrados, onde se aborda o uso do portfolio como 

instrumento avaliativo nessa etapa do ensino.  

Tendo em vista de que “mudar a cultura avaliativa é um processo longo, 

lento e coletivo.” (VILLAS BOAS, 2005, p. 32) um dos porquês se dá pelo fato de a 

construção de um Portfólio de desenvolve lentamente uma vez que a sua 

organização é realizada pelo próprio aluno, e ainda, requer um tempo maior tanto e 

reflexão por parte do professor em relação ao feedback da avaliação. 
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Há também uma outra inferência, a de que os  professores deste nível de 

ensino possam não ter o hábito de publicar artigos, relatos de casos ou similares,ou 

ainda apresentar seus resultados de sala de aula em congressos e eventos 

científicos, sendo assim pode ser que a realidade seja outra ou seja, pode ser que 

os professores desse nível de ensino estejam utilizando o Portfólio como meio de 

avaliação dos seus alunos, entretanto a práxis não é divulgada.  

No que diz respeito as orientações pedagógicas compartilha-se da ideia de 

Villas Boas (2005) quando afirma que o trabalho pedagógico deva visar a 

aprendizagem do aluno, por meio de diferentes linguagens, como meio de tornar o 

processo mais rico e transparente e o aluno mais exigente quanto suas 

necessidades de papel dentro do contexto do saber, assim o uso do Portfólio acaba 

por auxiliar nesse contexto. 

De acordo com Silva e Sá-Chaves (2008) cabe ao professor a 

responsabilidade de ajudar o aluno a desenvolver gradativamente sua capacidade 

de transformar a informação em conhecimento, levando a considerar o Portfólio 

como uma das opções nesse processo, especialmente nas primeiras séries do 

ensino fundamental, por acreditar que ele seja a base escolar para um bom 

desempenho do aluno no processo de ensino e aprendizagem indo ao encontro da 

ideia de Silva e Sá-Chaves (2008) por considerarem que o Portfólio é uma forma de 

construção do profissional - crítica e reflexiva, que possibilita a interação professor e 

aluno e viabiliza a construção do profissional por meio de processo afetivo, cultural, 

social e comunicacional. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A avaliação na maioria das vezes dentro do contexto escolar está 

relacionada a algo tenso, temível, angustiante, esse processo se alastra até mesmo 

no contexto universitário, em muitas ocasiões causa traumas que o indivíduo pode 

levar por toda a sua vivência. Tal inferência se tornou possível por meio tanto de 

leitura de autores que referem e estudam sobre a avaliação até mesmo durante o 

processo de estágio exigido nos parâmetros do curso de graduação. 

A revisão bibliográfica realizada por meio da leitura de livros impressos, e-

books, artigos on line e artigos indexados na Biblioteca Eletrônica Scielo, afirmam 

que a avaliação pode ser realizada sem causar tantos danos e transtornos por 

possuir instrumentos que possam validar ou conhecer o grau de entendimento do 

aluno quanto ao conteúdo exigido nas disciplinas. 

Dentre a forma de uso do instrumento Portfólio, escolhido para este estudo 

por tratar-se de uma proposta agradável e diferente de ser realizada, algumas 

vantagens são salientadas dentre as quais, autocontrole, autorregulação, 

conhecimento, motivação, criação de práticas diferentes avaliativas, entre outros. 

Assim, foi notável que o Portfólio é pouco utilizado no Ensino Fundamental, 

um dos motivos, é o fato de ser considerado um instrumento que necessita de muito 

tempo da parte dos professores. 

Realmente esse é um dos pontos que dificultam seu uso, uma vez que a 

maioria dos professores nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental queixa-se da falta 

de apoio auxiliar nas salas, pois a parte de alfabetização requer muita atenção com 

os alunos, dado a falta de independência proveniente dos anos iniciais do ensino 

fundamental. 

Infere-se ainda que esse não seja o motivo principal já que a coleta de 

dados sobre o assunto não apresentou um grande volume e discrepância quanto ao 

uso do Portfólio enquanto instrumento avaliativo no Ensino Superior, mas, o que 

pode ser percebido é que poucos são os professores que utilizam o instrumento 

como um processo avaliativo dentro dos anos iniciais de ensino. 

Vindo então a confirmar a hipótese do estudo, tendo em vista o resultado 

dos dados encontrados. Nesse sentido, como meio de aprofundar os porquês da 

existência de tal problemática, se vê a necessidade de que mais estudos 

contemplem a análise do uso do Portfólio como instrumento avaliativo, a fim de que 
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o mesmo possa ser valorizado e utilizado de forma à atender uma demanda maior 

de alunos, em especial os de ensino fundamental. 

Vale relembrar que tal instrumento sem o uso consciente e 

metodologicamente bem colocado pelo professor aos seus alunos não trará um 

efeito de avaliação formativa, pois o professor ao se propor ao uso de tal 

instrumento deve levar em consideração seu uso de forma a ajudar seu aluno e não 

de trabalhar por ele. 

Para tal, se faz também necessário que os próprios professores reflitam 

sobre novas formas de avaliar seus alunos e da necessidade de serem mediadores 

do conhecimento, para não tornar a avaliação um meio de inibir o aluno em seu 

processo de aprendizagem. Sendo assim, a construção do Portfólio passa a ser uma 

alternativa interessante uma vez que é um instrumento didático que permite 

melhorar a aprendizagem, e ainda visualizar tanto o desenvolvimento pessoal, 

quanto o profissional dos professores.  
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