
     Recebido em: 11/08/2018
     Aprovado em: 12/08/2018
     Editor Respo.: Veleida Anahi - Bernard Charlort
     Método de Avaliação: Double Blind Review
     Doi: http://dx.doi.org/10.29380/2018.12.18.19

     PORTFÓLIO ACADÊMICO COMO ESTRATÉGIA DE APRENDIZAGEM E AVALIAÇÃO

     EIXO: 18. FORMAÇÃO DE PROFESSORES. MEMÓRIA E NARRATIVAS

     JUSSARA ALMEIDA MIDLEJ SILVA, IVANA CONCEIÇÃO DE DEUS NOGUEIRA

29/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/portfolio_academico_como_estrategia_de_aprendizagem_e_avaliacao_.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.112,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio

http://dx.doi.org/10.29380/2018.12.18.19


Resumo

Estudo qualitativo desenvolvido na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), campus de
Jequié, vinculado à matriz epistemológica da investigaçãoformação. Desenvolveuse em contextos
acadêmicos de Ciências Biológicas e Letras relacionado aos componentes curriculares Psicologia da
Educação I e II, a partir de estratégias metodológicas de (auto)formação e apoio avaliativo. O estudo
ocorreu em interfaces mediadoras, autorregulatórias e humanizadoras, a partir da composição de
portfólios, os quais respaldaram análises de como este procedimento poderia ser capaz de mobilizar
os discentes para a responsabilidade pessoal de produção e autorregulação de conhecimentos. A
natureza das informações contribuiu para intervenções mais efetivas na realidade trazendo
significados que indicam processos de emancipação humana.

Palavraschave: Portfólio. Aprendizagem. Avaliação. Formação docente.

Abstract

Thisis a qualitative study carried out at the State University of Southwest Bahia (UESB), Jequié
campus, linked to the epistemological matrix of researchtraining. It was developed in the academic
contexto fboth Biological Sciences and Languages under graduate programs related to the
Educational Psychology I and II courses, based on methodological strategies of (self)training and
evaluative support. The study occurred in mediating, selfregulatory and humanizing interfaces, built
from portfolio composition, endorsing the analysis supporting thatthis procedure mightbeableto
mobilize students to the personal responsibility of knowledge production and selfregulation. The
nature ofthe information contributed to more effective interventions in reality by bringing mean ingsthat
indicates processes of human emancipation.

Keywords: Portfolio. Learning. Evaluation. Teacher training.

Resumen

Estudio cualitativo desarrollado em la Universidad Estatal del Sudoeste de Bahía (UESB), campus de
Jequié, vinculado a la matriz epistemológica de la investigación formación. Se desarrolló enel
contexto académico de las carreras de Ciencias Biológicas y Letras, relacionado a los componentes
curriculares Psicología de la Educación I y II, a partir de estrategias metodológicas de (auto)formación
y apoyo evaluativo. El estúdio ocurrió en interfaces mediadoras, autorregulatorias y de humanización,
a partir de la composición de portafolios, los cuales respaldaron análisis de cómo este procedimiento
podría ser capaz de movilizar a los discentes hacia la responsabilidad personal de producción y
autorregulación de conocimientos. La naturaleza de la información contribuyó para intervenciones
más eficaces em la realidad, trayendo significados que indican procesos de emancipación humana.

Palabras clave: Portafolio. Aprendizaje. Evaluación. Formación docente

1 Expressões iniciais

Desde há algum tempo está a ocorrer uma demanda para que as organizações universitárias,
sobretudo no campo educacional relacionado às licenciaturas, renovem seus padrões pedagógicos
conectados às diretrizes de gestão da aprendizagem e avaliação.Muitas ainda se apresentam numa
lógica conteudista descolada da realidade, a funcionar em moldes curriculares ultrapassados.O que
se espera, neste tempo de agora, é que haja uma produção ativa de conhecimentos: mais importante
do que saber algo, o que importa é saber como saber esse algo. (PEREIRA, 2011). Nesse sentido, os
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centros acadêmicos são cada vez mais considerados não apenas como um núcleo de formação de
saberes e produção de conhecimento, mas como aqueles que atendem aos princípios básicos, em
especial no que se refere às relações de trabalho a envolver inclusão de forças produtivas através das
quais “[...] o professor é, antes de tudo, um profissional da interação e das significações partilhadas.”
(ALTET, 2001, p. 26). A docência, afinal, traz em si um conjunto de fatores peculiares que,
crescentemente, precisa alavancar discussões acerca de atitudes, valores, formas de ser e de se
relacionar, de produzir conhecimentos comcrescente flexibilidade, eficiência, sobretudo a gerar
particulares produtividades no entrecruzamento com estratégias avaliativas que informem,
adequadamente, acerca da aprendizagem dos estudantes. Em espaços de conexão de
conhecimentos, subjetividades e culturas, o professor como mediador da comunicação grupal precisa
possuir um conteúdo científico, tecnológico ou artístico orientado para a formação de profissionais
críticos e autônomos que precisarão estar comprometidos com a transformação social (LUCARELLI,
2004). Tais requisições apontam para processos formadores de seres humanos em dimensões
performativas de autonomia e autoria; nessa direção, há urgências de novos modos de se lidar com
as licenciaturas em sentidos dese criar perspectivas de revigorados movimentos de professoralização
(PEREIRA, 2010 a; b; MIDLEJ, 2011), de apropriação crítica da realidade e não mais pautados
apenas nas práticas de lecionar com base na racionalidade técnica como ocorria, comumente, no
passado.

Ao tensionar a ação formativa para uma cultura profissional em ação, necessário se faz envolver os
diversos determinantes da profissão em abordagens sistêmicas e feitas de potenciais no bojo de uma
perspectiva complexa. Assim, muito mais do que operar visando a acumulação de conhecimentos,
fazse necessário criar possibilidades de produção e ordenação de conhecimentos de modos
diferentes. (ROSNAY, 2002).

Há, a partir de tais assertivas, um reconhecimento de que a formação docente e os atos pedagógicos
não podem se dissociar, nem mais se regular numa lógica de racionalidade científica e técnica e em
padrões fragmentários que convieram a determinados momentos históricos:o aperfeiçoamento do
processo formativo, docente,especialmente no interior de cursos de licenciatura, ao demandar mais
ousadia e capacidade criadora, traz à pauta a inegável relevância dos subsídios teóricos acumulados
pela pesquisa. Estes, ao colocarem os professores na condição de produtores de conhecimento
enfatizam a importância do processo formativo intimamente vinculado a caminhos investigativos que
criem interstícios e possibilidades para a singularização do ato pesquisador ao se conectar à
formação humana num sentido de abertura da experiência (GADAMER, 1997), das perspectivas de
produtores ativos de informação. Tais reflexões expedem para a emergência de se repensar aqueles
programas de formação docente que não estão a promover mudanças essenciais na prática
pedagógica, antes,dão mostras de estarem a contribuir apenas na promoção de determinadas
atualizações de elementos metodológicos que permeiam a ação acadêmica. Em vista disso,
constituise como um dos grandes desafios para a educação contemporâneaa formação de
professores capazes de ações renovadas e criadoras de possibilidades superiores àquelas de ensinar
no sentido de apenas transmitir. (AZEVEDO, 2001). Fazse necessário, assim, um amplo
reconhecimento da premência de renovação nos programas formativos a realizarse em ambientes
acadêmicos; há, sem dúvidas, um esgotamento nos modelos de formação “[...] daqueles que vêm nos
aprisionando, há séculos, em uma naturalizada concepção unitária de mundo e da vida.” (COSTA,
2002, p. 14). No reconhecimento de tais premissas criamos, conjuntamente, possibilidadesde realizar
uma investigação em ação, a partir de experimentos de utilização de portfólios de aprendizagem e
avaliação, no ensino superior, com acadêmicos de Biologia e Letras. As experiências, a refletir
trajetos, envolveram práticas de leitura, escrita e pesquisa, além de estratégias de revisão e
participações interativas, funcionando, também como alternativas de avaliação.

1.2 A investigação-formação em ação

Na consideração de que os programas de formação docente necessitam ser repensados,
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notadamente no interior de instituições de ensino superior, este estudo qualitativo deuse no contexto
de cursos de licenciatura em Ciências Biológicas (Psicologia da Educação I) e Letras (Psicologia da
Educação II) na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), campus de Jequié, na Bahia,
no semestre letivo de 2017.1. Tais ações se deram a partir de compartilhamentos de
responsabilidades com os discentes envolvidos na composição dos já citados instrumentos didáticos
denominados portfólios. Processaramse vinculadas à matriz epistemológica da
investigaçãoformação levandose em consideração quea utilização desta metodologia, segundo
Frison (2008, p.214), “[...] está para além de um mero arquivo de registros, pois exige reflexão crítica,
planejamento, desenvolvimento das ações, análise do caminho percorrido, chegando à reflexão, à
avaliação final, demonstrada pelo que foi realizado.” Em tais dimensões, em atitudes de construção
ativa e planejada para atingir certas aprendizagens, o aluno é considerado como o protagonista de
sua aprendizagem e o professor, o questionador, o problematizador, que deverá intervir em processos
de interação didáticaconsiderando as hipóteses que aquele já construiu.

Em tais dimensões, os elementos conceituais, das citadas disciplinas, foram dimensionados em
visões crescentemente sistêmicas e críticas situandose na singularidade e na sensibilidade da
existência humana em múltiplas processualidades e dialogicidades vivas, complexas e inacabadas;
tais posicionamentos pautaramse na utilização de procedimentos científicos, movimentos
participantes e apreensões descritivas densas, em sinergias, a partir da utilização de estratégias
metodológicas de (auto)formação e como apoio avaliativo, formativo, a partir do partilhamento de
responsabilidades com os licenciandos envolvidos na composição dos portfólios. Em combinações e
contratos didáticos estes entraram no processo na condição de instrumentos de aprendizagem e
avaliação, através de movimentos de autoadministração, autoavaliação, autorregulatórios, nos quais
eles foram sendo incitados a tomar decisões quanto à sua construção. Os produtos, destes
processos, deveriam ser os conteúdos das aulas dialogados com os autores e, entre eles, os próprios
acadêmicos.

O interesse pela problemática deste estudo encontrouse sintonizado com as nossas experiências
docentes na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, onde atuamos na condição de docentes
de variados cursos de licenciatura[1] e bacharelados[2]. Deliberadamente efetivamos experiências
com o uso de portfólios na qualidade de instrumentos instigadores da produção, (re)construção e
(re)elaboração, pelos discentes, de seus processos de aprendizagem ao longo do referido semestre
letivo.

Houve, através deste estudo específico, a pretensão de estreitar a articulação entre a pesquisa e a
formação, através de diferentes abordagens teóricas e estratégias relacionadas a aspectos
multidimensionais de aprendizagem e avaliação. Tais intencionalidade e sistematização
assentaramse, desde o primeiro momento, numa metodologia que visava a potencialização da
confiança mútua e da intercompreensão (SÁCHAVES, 2005) entre nós e os estudantes que
passaram a compor este estudo formativo. Envolveuo, também questões pessoais em seus aspectos
cognitivos, emocionais e contextuais. Nestes vieses, foram firmados os seguintes objetivos: analisar o
portfólio como recurso mediacional de aprendizagem; avaliar se a operacionalização, intencional e
sistematizada, de tais instrumentos didáticos, seria capaz de mobilizar os discentes para a
responsabilidade pessoal de produção e autorregulação de conhecimentos; enfim, examinar as
possibilidades de o uso de portfólios funcionarem como uma alternativa eficaz da avaliação tradicional
e excludente, ainda empregada em meios acadêmicos.

Processualmente tais pretensões envolveramnos em práxis pedagógicas interrelacionadas
intencionalmente e abrangeram aberturas para um trabalho acadêmico como artifício valorativo de
produção de levezas, criação e beleza. Tudo isso no reconhecimento de que a investigação científica,
em tais dimensões, emerge da importância da pesquisa como uma admirável aliada dos programas
de formação docente. Assim, atos de reflexão,de cunho crítico, foram constantemente incentivados
sendo que a visão crítica ao ser exercitada como forma política e lógicoepistemológica, deuse na
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direção de instigar os alunos a colocarse ante a realidade, pensála historicamente e reagir, com
constância, a ela. (ZEMELMAN, 1994).

Ao engendrar um estudo respaldado nas ciências humanas, acionamos procedimentos pedagógicos
formadores de professorespesquisadores,através dos quais as pessoas são objetos de si próprias, a
refletir sobre suas relações com o que produzem, em atos de metacognição. Neste contexto,como
escritores de suas experiências,estas se tornam espectadoras de seus próprios modos de pensar e
das estratégias que empregam para resolver os problemas que surgem, buscando identificar como
aprimorálos. (DAVIS et alii, 2005). A prática metacognitiva, portanto, ao servir de referência à teoria
e, esta, ao nutrir uma ação respaldada na elaboração dos citados instrumentos, foi planejada, de
modo intencional, para acontecer em interfaces autorregulatórias e humanizadoras, nas quais a
mediação, individual e coletiva, com análises das produções ao longo do semestre, de aprendizagens
significativas (AUSUBEL, 1982), através de aspectos cognitivos e autoimplicativos: pessoais,
emocionais, afetivos, sociais (SÁCHAVES, 2005). As possibilidades hermenêuticas em ambas as
classes, se corporificaram na linguagem, em cenários de múltiplos propósitos, na ativação da
compreensão do processo pedagógico e na constituição da experiência como produtora de agentes
ativos de suas próprias aprendizagens, de ativação de aspectos da realidade sentida, pensada,
interpretada como sentidos de abertura à multiplicidade da vida.

1.3 Nas interfaces humanizadoras de aprendizagem e avaliação, os aportes conceituais

O termo portfólio, tomado emprestado do portfolio do artista, vem do verbo latino portare (transportar)
e do substantivo foglio (folha) e se refere a um suporte que contém uma seleção de informação e
documentos a exemplo de produções textuais, desenhos, fotos, pautas de música etc. Neste, cabem
a inclusão de atividades como: textos descritivos e narrativos, relatórios, testes, trabalhos extraclasse,
sínteses, esquemas, relatórios de visitas, reações reativasa estudos realizados, comentários e
memóriasde reação. Tal produção, vasta e diversa,ganha, ao longo do período, marcas peculiares da
cada discente, tudo o que ele considerar importante.

Hernández (1998, p. 100) define portfólio como sendo um

“[...] contingente de diferentes classes de documentos (notas pessoais,
experiências de aula, trabalhos pontuais, controle de aprendizagem, conexões
com outros temas fora da escola, representações visuais etc.) que proporciona
evidências do conhecimento que foi construído, das estratégias utilizadas e da
disposição de quem o elabora em continuar aprendendo.

Na área da Educação, em tais sentidos, o portfólio vem se firmando muito mais do que uma pasta (ou
algo semelhante) na qual se adiciona elementos – constituise como fruto de contextos operacionais e
possui conotações de produto/processo ao dar indicativos de aproximar as ações de
ensino/aprendizagem das condições reais de produção de conhecimento, dos contextos de vida. O
processo produtivo, ao centrarse na escrita, passa por momentos de seleção, construção, reflexão
que, generosamente, parece humanizar o ato educativo formal.

Ambrósio (2013, p. 24) assim o define: “Portfólio de Aprendizagem pode ser uma ferramenta
pedagógica que permite a utilização de uma metodologia diferenciada e diversificada de
monitoramento e avaliação do processo de ensino e aprendizagem [...].” Neste sentido, ele pode
assumir variadas formas: pasta com papéis soltos, ficheiro aberto com argolas, escritos
acondicionados em pastascatálogos, produtos sempre interrelacionados à experiência em foco;
também aparece na condição de documento online armazenado em variados suportes digitais. O seu
conceito surgiu na história das artes e denomina um conjunto de trabalhos de determinado artista
(desenhista, cartunista, fotógrafo, artista plástico etc.) ou de fotos de atores ou modelos usados para
divulgação das produções entre os pretensos clientes. Nesse caso, denota ser um instrumento útil
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pela possibilidade de poder comprovar trabalhos individuais, em suas capacidades criadoras e
artísticas.

Villas Boas (2004, p. 38) complementa e corrobora com os conceitos que vêm sendo explicitados:“O
portfólio relacionado a atos pedagógicos [...] é uma coleção de produções doestudante, as quais
apresentam as evidências de sua aprendizagem organizadapelo próprio estudantepara que este e o
professor, em conjunto, possam acompanhar seu progresso.” Nesta perspectiva, estes devem ser
participantes ativos da produção e avaliação, selecionando as melhores amostras de seu trabalho
para incluílas no portfólio. Nesta perspectiva sua organização serve a propósitos emancipatórios: os
discentes, na condição de protagonistas, deverão participar da formulação dos objetivos de sua
aprendizagem e avaliar seus progressos, a partir de suas experiências, suas reflexões, argumentação
e criticidade ao longo de sua elaboração. Aos professores, a estratégia de utilização do portfólio
permite analisar e respeitar os diferentes pontos de vista e manifestações de produção de
conhecimento e competências pessoais dos estudantes.

Historicamente o portfólio vem se constituindo com diversas nomenclaturas que se diferenciam de
acordo com suas finalidades e espaços geográficos. Dentre os mais comuns estão: portafólios,
processofólios, diários de bordo. Inclusive, este instrumento já se apresenta com algumas
classificações: portfólio particular, de aprendizagem, demonstrativo e, recentemente passouse a
incluir instrumentos, denominados de Webfolios, que têm características de desafiar a escrita coletiva
e de cada discente em ambientes virtuais, em rede, envolvendo conceitos e atitudes relacionados à
disciplina em foco, sob a supervisão e a mediação de alguém mais experiente. No Canadá é
conhecido pela denominação de portafólios e é compreendido como uma amostra de um dossiê 
dossier, em francês  como um recipiente ou pasta onde se guardam todos os materiais produzidos
pelos alunos, cronologicamente. Com uma diferença conceitual: o portafólio, na condição de um
dossiê, revelase como uma seleção representativa da trajetória em foco, uma compilação apenas
dos trabalhos que o estudante entenda relevantes, após um processo de análise crítica e as devidas
fundamentações epistemológicas.

2 Estratégias metodológicas: da avaliação, à autorregulação da aprendizagem, às análises

Apresentados os respectivos Planos de curso, em ambas as turmas, foram socializados e analisados
os cronogramas de trabalho das disciplinas citadas, realizandose ajustes conjuntos. De ambas as
disciplinas foram explicitados, o embasamento epistemológicometodológicos da proposta.
Primordialmente foram mencionados os sentidos de o portfólio constituirse o como componente dos
contratos pedagógicos das disciplinas em foco; informação de outras experiências já realizadas
pareceu mobilizar os estudantes para aceitarem a formulação de modos alternativos de produção de
conhecimento e avaliação.

Nessas direções foram especificados, e, concomitantemente negociados,os objetivos da elaboração
dos portfólios no âmbito dos referendados componentes curriculares: deramse desde algumas
leituras sobre o assunto  objetivando destacar o embasamento teórico da proposta, esclarecimentos
acerca de algumas nuanças referentes à sua elaboração processual  à combinação dos princípios
que iriam envolver a construção das memórias reativas dos encontros e das múltiplas atividades
acadêmicas relacionadas à diversidade dos materiais didáticos a serem trabalhados. A priori, nos
cronogramas das duas disciplinas foram propostos textos relacionados aos pólos conceituais destas,
além de propostas de elaboração de esquemas mobilizadores de conhecimento, resenhas acerca de
documentários, recomendações de intertextualidades em conexões desafiadoras, não apenas
relacionadas aos aspectos cognitivos, também aos autoimplicativos: pessoais, emocionais, afetivos,
sociais. (SÁCHAVES, 2005). Tais ações se deram, também no sentido de enriquecer a
operacionalização do presente processo investigativoformativo, motivar os estudantes a dissipar
estranhamentos e incorporar novas formas de trabalhar e produzir conhecimentos de modos
contínuos e regulares. Pretendiase que estas dinâmicas designassem, de modos implícitos, formas
de reflexividade na medida em que os sujeitos, ao tomarem suas próprias ações, seus próprios
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funcionamentos psíquicos, seus discursos internos (VYGOTSKY, 1991) como objetos de suas
observações e de suas análises, fossem documentando suas produções processualmente e
produzindo produtos. Esperavase, que tudo isso os levasse a crescente concatenação das ideias, as
percepções dos fenômenos e a compreensão de variados contextos no alargamento das próprias
maneiras de pensar e agir. Diante disso, seriam desejáveis as interiorizações progressivas, condutas
de revelação de experiências e de percepções a envolver, em termos vigotskianos, uma interação
mediatizada e ativa entre os diversos elementos multifacetados de si, da sociedade.

No decorrer do tempo e das ações combinamos que haveria, após os encontros, veiculação de
registros de experiências na possibilidade de revelar indícios de aprendizados individuais – com
características de aprofundamentos conceituais. Em posteriores revisões periódicas, a serem
realizadas por nós, no decorrer dos processos, haveria encaminhamentos individuais com sugestões
de possíveis ajustes ou expansões.

Na operacionalização, as referidas ações funcionaram como dispositivos de pesquisas de
siparasimesmos (RICOUER, 1995, 2007); enquanto se processavam as disciplinas foram sendo
produzidos diferentes tipos de documentos, a exemplo de memórias reativas de aula, resenhas de
textos, mapas conceituais, comentários, representações visuais, sinopses de filmes assistidos,
memórias de eventos, processos de investigação, relatórios de reação, enfim, percursos singulares de
aprendizagem como anotações e registros, diversos, a proporcionar aprofundamentos conceituais do
que vinha sendo estudado. Armazenadas nos portfólios, as produções, ao serem exploradas
coletivamente, incentivaram debates ativos e interativos: fizeramse conexões com outros temas 
ligados a interesses e necessidades particulares e/ou grupais.

Assim sendo, a utilização dos portfólios, nas circunstâncias descritas, deu mostras de funcionar como
uma estratégia metodológica complexa[3] e demonstrou ser uma excelente alternativa de
aprendizagem e avaliação acadêmicas, desde que as ações cognitivas e metacognitivas remeteram
ao desenvolvimento de funções mentais superiores. Estas, de origem biológica, constituíramse como
um dos pontos centrais da teoria vigotskiniana; de origem sociocultural, emergiram de processos
psicológicos elementares, como estruturas orgânicas. (REGO, 1995, p. 26). A prática da
metacognição, de pensar sobre o próprio pensar visivelmente conduziu a uma melhoria das atividades
cognitivas e desenvolveu questões de ordem motivacionais dos estudantes envolvidos levandoos a
uma potencialização do processo de aprender e se autoavaliar.

A utilização dos portfólios nos citados contextos, apontou, portanto para o favorecimento da
mobilização de estruturas tácitas de pensamento, de tomada de consciência de incompletudes
sentidas ao pensar em níveis mais complexos e produzir escritas. No âmbito coletivo, as discussões
deram mostras de ampliar perspectivas de interação consigo mesmo e com os outros e, com isso,
demonstraram trazer renovados significados à vida pessoal e acadêmica. O que se pode definir é que
o novo trouxe ansiedade, medos e espantos, aos estudantes, na primeira fase de construção  o que
pareceu não ser de ordem intelectual, apenas: passou por vias de perplexidades e constrangimentos
pessoais com a pouca preparação formal, escolarizada, para um trabalho acadêmico original e
criativo. Em especial nas memórias de aula, a maioria deixou transparecer níveis de insegurança nos
registros de suas aprendizagense muita preocupação acerca da subjetividade da avaliação. Como
exemplo, citamos a produção de um licenciando (ME), em Ciências biológicas:

O começo parecia tão difícil, talvez por medo do desconhecido, a metodologia
diferenciada que a professora aplicou, de início assustoume, parecia um
verdadeiro “bicho de sete cabeças”. Tive medo de fazer o portfólio e as
memórias de aulas, por exemplo. A insegurança era também porque eu não
sabia como isso seria avaliado. Depois cheguei ao fascínio com tudo isso, com
as leituras feitas, a elaboração das memórias nas aulas, com as discussões
teóricas, a cada dia que parava em frente ao computador para digitar um
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trabalho sentia as palavras saindo com mais facilidade, isso me serviu de
motivação para escrever mais. E pensar que escrever era uma coisa que,
apesar de gostar, não me sentia confortável em fazer, não confiava em minha
autoria e naquilo que conseguia expressar na escrita. Assim, através do
incentivo a leitura, foi possível desenvolver a capacidade de dialogar com os
textos lidos, enriquecendo a escrita. A aprendizagem foi sendo construídae
isso envolveu o diálogo, a troca de saberes entre a professora e os alunos e
os alunosqueficaram mais motivados.

Conforme se vê, as dimensões de reflexão pessoal, acerca das experiências vividas, paulatinamente
foram apresentando indícios de ampliação de ação comunicacional  em diálogos da pessoa consiga
mesma e com os demais, num viés de autoconfrontação como experiência de construções e
reconstruções pessoais refletido numa epistemologia da ação, da reflexão e do conhecimento em
ação.Transpareceu, com evidências, modos pessoais de entender, uma espécie de sabedoria prática,
algumas metáforas, crenças, lucidez crescente.

As evidências disso se colocam na expressão de outra estudante (RA), desta mesma turma:

Logo na primeira aula, a professora apresentou o Plano e vimos que os
processostanto de aprendizagem,como o de avaliação,seriam diferentes. Ela
começou falando em escritas no portfólio. Isso provocou certo estranhamento,
não só em mim, mas também nos meus colegas. Já na primeira memória de
aula que fiz, pude perceber o quanto seria difícil viver tudo aquilo, mesmo
porque não estávamos acostumados a nos posicionar em relação aos
conceitos e fazer deduções sobre eles. Aos poucos aprendi a pôr no papel
minhas opiniões, sei que foi ótimo: foi como desabafar o que teríamos
vergonha de falar publicamente, porque também incluía sentimentos e
exploração de conceitos estudados, ajudando a construir conhecimentos.
Considero que vivi uma experiência para uma vida inteira.

Nos sentidos colocados pela referida graduanda, os portfólios, pelas suas características linguísticas
e discursivas, ao envolver a integração de atividades de aprendizagem e avaliação, demonstraram
haver funcionado como instrumentos essenciais de reflexão crítica na recuperaçãoda prática
pedagógica pela descrição das ações e discussão das teorias que as embasaram. Estas experiências
deram mostras de ajudar os licenciandos a enxergar as conexões entre a sala de aula e seus
contextos sociopolíticos, além de demonstrar que estes potencializaram seus amadurecimentos
acadêmicos. É fato que os graduandos foram se tornando mais capazes de decidir, acerca de seus
próprios passos,de modos crescentemente autônomos. Uma acadêmica do curso de Letras (MI) diz
bem da produção deste processo:

Confesso que, ao iniciar o semestre e ser apresentada à proposta, me bateu
um desespero. Inicialmente por não saber nem como iniciar essas atividades
do portfólio deu um medo [...] mas com o passar dos dias percebi que meu
desempenho também melhorava, eu já conseguia escrever sobre os textos
lidos e fazer relações com um documentário e um texto, por exemplo. [...] O
que me deixou muito alegre foi observar que nas socializações eu era elogiada
e via que outros colegas também estavam conseguindo produzir de forma
muito legal. [...] confesso que agora no final estou me sentindo realizada ao
ver meu portfólio construído e perceber o tanto que eu aprendi nesta disciplina
através dele.

29/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/portfolio_academico_como_estrategia_de_aprendizagem_e_avaliacao_.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.812,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio



Nesta narrativa podemos detectar as dificuldades encontradas na operacionalização deste
instrumento: comumente há inseguranças, relatadas, demonstrando que, de algum modo, os
estranhamentos iniciais os impedem de exercerem suas capacidades cognitivas de modo ampliado.
Há bloqueios psicológicos devido às mudanças da concepção de avaliação, centrada comumente em
momentos estanques e na quantificação. O processo, em andamento, aos poucos vai trazendo os
esclarecimentos que os estudantes necessitam para produzir com mais tranquilidade e confiança em
suas próprias potencialidades. Podemos observar que o compartilhamento das produções 
desenvolvidas de forma individual ou colaborativa  contribuiu para que a graduanda se mostrasse
mais confiante em si mesma. Este foi outro ponto deveras relevante: aos poucos foi ficando evidente
que os licenciandos se arriscavam a falar sobre suas próprias produções, se capacitavam a ler,
voluntariamente, suas próprias produções, a apreciar as expressões dos colegas, tecer comentários
acerca destes, mobilizarse para trabalhos em grupo, crescentemente, sentirse à vontade para
opinar, qualificálos e até sugerir ajustes.

Do mesmo modo podese ver, na narrativa de MI que houve uma tendência de avaliar suas próprias
aprendizagens e, com isso, de exercitar plenamente processos metacognitivos – ela demonstra que,
aos poucos, ela foi vencendo resistências internas ao pensar, conjeturar sobre seus próprios
pensamentos, equívocos e acertos, demonstrando satisfação por praticar a reflexividade e ampliar
protagonismos, socializando suas produções. Alarcão (2001, p. 55) pontua a importância deste
processo progressivo: “Esses alunos são professores em formação, (assim) é imprescindível que eles
mesmos se submetam à análise crítica do seu desenvolvimento e daquilo que apresentam como
evidências de aprendizado [...].” Ao pensar sobre o próprio pensar ou reconhecer aspectos da
aprendizagem nos colegas, ela passou a se compreender melhor como agente de seus próprios
fazeres, sentindose capaz de se envolver em novas formas de trabalhar e aprender, produzir
criativamente e interpretar suas experiências no cerne de uma nova abordagem teóricometodológica.

Pelo que se percebe nos relatos e nas análises, destes, o desenvolvimento das presentes
experiências, na perspectiva da investigaçãoformação, contou com sujeitos inicialmente resistentes à
elaboração do portfólio. Embora as resistências explicitadas, aos poucos foram disponibilizando seus
movimentos/ações e envolvendose no processo e gerando renovadas relações pedagógicas.
Também novas formas de produção de conhecimentos em dimensões cognitivas, éticas, estéticas,
afetivas, políticas, psicossociais e um sistema avaliativo em vieses humanísticos. Os espaços
acadêmicos, a abrirse para vivências culturais e retroalimentadoras deixaram de centrarse na
transmissão/recepção/opressão/cobrança de informações e saberes e ampliaramse para núcleos de
formação humana individual e coletiva. Nestes sentidos, as memórias reativas dos encontros, as
pesquisas, os trabalhos em grupo, os painéis, as elaborações de roteiros de leitura de artigos
acadêmicos, os esquemas conceituais e outros, como componentes integradores de
produção/avaliação deram margens às reflexões sobre as ações e autoavaliações/autorregulações:
ao retroalimentarem os processos foram gerando produtos e demonstrando saberes. As situações de
interação, de confronto de ideias, nesta alternativa pedagógica, potencializaram, desse modo,
problematizações como oportunidades formativas a gerarem aprendizagens significativas.

Enfim, embora as dificuldades iniciais relatadas na aplicabilidade dessa proposta  a envolver atos de
produção ativa e avaliação formativa  podemos afirmar que o emprego do portfólio no ensino superior
demonstrou promover, não apenas o amadurecimento acadêmico dos licenciandos, mas
essencialmente uma mudança na concepção, acerca da construção do conhecimento e da avaliação
mostrando possibilidades concretização de docências criativas, vinculadas com o processo de
aprendizagem.

O fato é que a experiência desta investigaçãoformação, a partir do processo de revisão, socialização,
reflexão, avaliação das aprendizagens realizadas e solicitações de reescrita ou reelaborações parciais
de determinadas atividades, possibilitou aos que participaram dela, uma regulação individual do
processo de ensino/aprendizagem promovendo significativos avanços nos modos de compreender a
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formulação de modos alternativos de produção acadêmica. Em vista disso, podemos afirmar, em
especial, da avaliação desta: diferente de se centrar em momentos fixos, a exemplo de provas e/ou
testes, tudo aconteceu processualmente, em movimentos temporais diversos e/ou comuns a todos.
Isso favoreceu a regulação intencional requerendo um trabalho constante de interpretação das
informações recolhidas, exigindo maior disponibilidade docente: atos de mediação, sistemáticos,
seguidos de observações e análises pontuais do que ia sendo produzido pelos discentes, foram
constantes. O tempo docente, necessário à dedicação a tais tarefas, constituiusenum empecilho real:
o número significativo de turmas e de estudantes, por semestre, a demandar uma disponibilidade de
períodos maiores e constantes para a realização de um acompanhamento adequado dos portfólios no
cerne do processo de ensino/aprendizagem, inviabiliza, de algum modo, o emprego deste instrumento
metodológico.

4 Considerações finais

De tudo o que foi dito, as realizações de experiências de elaboração dos portfólios permitiram,
enfim,que os referidos processos formativos e avaliativos, de cunho acadêmico, se desenvolvessem
de modos dinâmicos e enriquecedores no andamento das disciplinas e, gradualmente, incentivaram
as práticas de pesquisa e reflexões pessoais. Assim,embora as resistências iniciais, a produção do
portfólio processouse, em ambas as disciplinas, de modo grandioso e profícuo. Pedagogicamente
colaborou para que os licenciandos desenvolvessem posturas, ativas e interativas, de pesquisadores,
diante dos temas e conteúdos das aulas, ampliou possibilidades e perspectivas de problematização e
mobilização para a responsabilidade pessoal de produção de conhecimentos relacionados com as
experiências de aula e extracurriculares.

Podese inferir que a transformação das salas de aula em laboratórios de pesquisa e sistematização
destas, se deu a partir de informações trazidas pelos referenciais teóricos, sempre a se abrirem para
novas questões a ampliarem, inclusive, as nossas confianças na condição de docentes. Os registros
discentes, presentes nos portfólios em forma de memórias reativas, resenhas criativas intertextuais,
elaboração de reações a atividades no âmbito e fora do ambiente universitário, efetivaram uma
relação pedagógica dialógica com bases mediacionais deveras positivas, reforçadoras de êxitos.
Ficou demonstrado, assim, que a produção dos portfólios funcionou como uma alternativa capaz de
renovar a práxis pedagógica em sentidos dialógicos e problematizadores, além de superar formas
avaliativas tradicionais e excludentes. Finalmente, se pesquisar nas ciências humanas pressupõe um
sujeito que é objeto de si, a refletir sobre si mesmo e suas relações com o que produz,observamos e,
constatamos, na sintonia com SáChaves (2000) que o importante não é o portfólio em si, mas o que
o discente aprendeu ao criálo; assim, ele não se constitui como um fim em si mesmo: antes, fazse
protagonista de um prazeroso trajeto criativo, dentro do processo de ensino/aprendizagem. E, assim
sendo, como procedimento pedagógico a produção do portfólio demonstrou colaborar para a
aquisição de conhecimentos significativos demonstrando possibilidades de constituição de
subjetividade individual e social, enriquecedora, dos sujeitos envolvidos nos processos produtivos.

Finalmente, ressaltamos que a natureza de seus dados deverá contribuir para as intervenções na
realidade em sentidos que, presumivelmente, produzam aprendizagens significativas, emancipação
humana e renovação da práxis avaliativa, em especial no nível superior de escolaridade.

[1] Ciências Biológicas, Dança, Educação Física, Letras, Pedagogia, Teatro.
[2] Matemática, Química.
[3] Aqui, no sentido de conter, englobar e reunir diversos elementos distintos, até mesmo
heterogêneos. (MORIN; CIURANA, 2003).
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[2] Matemática, Química.

[3] Aqui, no sentido de conter, englobar e reunir diversos elementos distintos, até mesmo
heterogêneos. (MORIN; CIURANA, 2003).
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