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Resumo
O presente artigo aborda questões pertinentes à utilização do portfólio como instrumento de 
aprendizagem e avaliação para alunos e professores. Parte da experiência da autora, que na condição de 
professora-orientadora de Estágio Curricular Supervisionado em Artes Visuais, propõe reflexões acerca 
do portfólio como material pedagógico e de pesquisa-ensino para o professor. O portfólio contém 
elementos que possibilitam reflexões futuras a respeito das práticas docentes e do processo artístico 
dos alunos, colaborando para a formação docente continuada, possibilitando a recordação e a reflexão 
sobre os fazeres docentes, evidenciando conhecimentos e saberes produzidos em sala de aula. 
Palavras-chave: Docência em Artes Visuais. Formação Docente. Pesquisa-Ensino. Portfólio.

Abstract
Thisarticlediscussesissuesrelatingtothe use ofthe portfolio as a tool for learningandevaluation for 
studentsandteachers. Partoftheexperienceoftheauthor, thattheteacher-advisorconditionSupervised 
Visual Arts, offersreflectionsonthe portfolio as teachingmaterialsandresearch-teaching for theteacher. 
The portfolios containelementsthatenable future reflectionsontheteachingpracticesandtheartisticproc
essofstudents, contributingtothecontinuingteacherformation, enablingthememoryandreflectiononth
edoingsteachers, showingknowledgeandknowledgeproduced in theclassroom.
Keywords: Teaching in Visual Arts. TeacherFormation. Research-Teaching. Portfolio.

1 Portfólio – uma pesquisa-ensino no Estágio Curricular Supervisionado 

Este artigo tem como objetivo abordar questões referentes à utilização do 

portfólio como instrumento de aprendizagem para alunos e professores. Parte da 

experiência da autora, que na condição de professora-orientadora de Estágio Curricular 

Supervisionado em Artes Visuais, propõe reflexões acerca do portfólio como material 

didático-pedagógico do professor do ensino fundamental e universitário. Desta forma, 

o texto é produto das reflexões acadêmicas surgidas na interação universitária entre a 

professora e seus alunos1, que buscavam entender como a avaliação em Artes Visuais 

ocorria no espaço escolar, constituindo-se numa pesquisa-ensino universitária. 

A pesquisa-ensino pode ser considerada uma das diferentes possibilidades 

de abordagem da pesquisa-ação realizada na ação educativa, sendo realizada 

durante e como ato

docente pelo profissional responsável por essa docência. Essa atuação visa à 
vivência de condutas investigativas na prática de ensino, que permitem exercê-
lo como um processo criativo do saber docente. [...] Isso resulta na “docência 
investigativa” que, ao se realizar, propicia um tipo de relação dos alunos entre si, 
com o conhecimento e com o professor (PENTEADO, 2010, p. 36).

1 Os alunos citados são acadêmicos do Curso de Artes Visuais – Licenciatura do primeiro e segundo semestre de 
2013 e 2014, matriculados nas disciplinas de Estágio Supervisionado em Educação das Artes Visuais I e II.
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Assim, a orientadora pretendia estimular nos estagiários um olhar sensível, 

criativo e investigativo às questões da realidade e uma visão de conjunto naquele 

ambiente, desenvolvendo uma percepção alargada das dificuldades e avanços da 

escola, compreendendo a cultura escolar e explicitando a importância do portfólio 

na formação docente. Buscava, desta forma, evidenciar a importância do portfólio 

como forma avaliativa dos processos de aprendizagem dos alunos como também, da 

metodologia de ensino e avaliação do professor, revelando ainda, gostos e afinidades 

na escolha destas imagens.

No Estágio Curricular Supervisionado pode-se utilizar o portfólio com o 

objetivo de documentar ações pedagógicas, reflexões e, no caso das Artes Visuais, 

registrar imagens produzidas pelos alunos, fotografias, de forma a constituir um 

acervo imagético e sensorial que reverbere em novas possibilidades de ensino e 

aprendizagem. O portfólio pode, desta forma, ressignificar o processo de ensino e 

aprendizagem durante um determinado período de interesse para o futuro professor. 

Assim, pode colaborar na melhoria da aprendizagem dos alunos, ao mesmo tempo 

em que registra processos e propostas didático-pedagógicas vivenciados pelo 

professor, em seu trabalho.

O portfólio é um instrumento de avaliação retirado do campo da arte 

(HERNÁNDEZ, 2000),e tem sido utilizado em diferentes áreas das ciências humanas e 

sociais. Várias apropriações da área da arte tem sido utilizadas no âmbito da educação, 

em especial, no caso da avaliação. Segundo Hernández (2000, p. 164), no início “[...] 

dos anos 70, Eisner [...] sugeria a possibilidade de servir-se de uma estratégia similar à 

empregada pela crítica no campo da arte”, na perspectiva de reeducar a capacidade 

de compreensão e percepção, valorizando as experiências vivenciadas em programas 

ou experiências educativas, possibilitando um desenvolvimento artístico significativo 

para os sujeitos envolvidos no processo.

Esta forma de registro começou a ser difundida na década de 90, em especial, 

nos Estados Unidos, possuindo variada terminologia: porta-fólios, processo-fólios, 

diários de bordo, dossiê.

Com o avanço das tecnologias da informação e comunicação, surge uma 
nova forma de explorar a construção dos portfólios, com a utilização do CD-
ROM como suporte privilegiado de todo tipo de informação como áudio, 
vídeo, imagem fixa, texto, gráficos, etc. Os Webfólios podem guardar toda 
a memória do período escolar desde a Educação Básica até a Educação 
Superior de um estudante, que servirá como processo de reconstrução 



676

ISSN 2316-6479  I  DE JESUS, S. (Org). Anais do VIII Seminário Nacional de Pesquisa em Arte 
e Cultura Visual: arquivos, memorias, afetos . Goiânia, GO: UFG/ Núcleo Editorial FAV, 2015.

de suas aprendizagens e como elemento de avaliação. Finalmente, pode 
apresentar-se à sociedade ou ao mundo do trabalho com o portfólio 
construído ao longo da vida acadêmica (ALVES, 2004, p. 104).

Gardner (1994) explica a relação entre o portfólio de artista e o portfólio de 

aprendizagem, utilizado para a educação:

Na vida cotidiana, são os artistas, interessados em ingressar numa escola, 
ou em competir para obter um prêmio ou uma exposição numa galeria, que 
montam as pastas (portfólios) com maior frequência. Constituídas assim, 
são coleções dos produtos acabados. Em troca, nossas pastas (portfólios) 
estão deliberadamente pensadas para serem lembranças de “obras em 
processo” (GARDNER, 1994, p. 83-84, grifos do autor).

Através desse instrumento avaliativo, o estudante escolhe os elementos 

relevantes de sua aprendizagem na composição do portfólio, tendo a possibilidade 

de refletir sobre o que foi significativo, produzindo sentido na sua trajetória aprendiz. 

Ao dialogar com os alunos sobre quais dados devem ser reunidos no portfólio, 

o professor poderá configurar quais elementos serão necessários à composição do 

mesmo. Assim, um portfólio pode ser caracterizado por:

Um continente de diferentes tipos de documentos (anotações pessoais, 
experiências de aula, trabalhos pontuais, controles de aprendizagem, 
conexões com outros temas, fora da escola, etc.) que propiciem ao professor 
evidências do conhecimento que foram construídas, as estratégias utilizadas 
para aprender (HERNÁNDEZ,2000, p.166).

Assim, há a necessidade de abordar os limites ou limiares existentes entre 

o portfólio produzido por artistas e as pastas tecidas por estudantes da escola. Em 

cada uma dessas situações, o sentido e a finalidade do portfólio adquire conotações e 

finalidades distintas em determinados aspectos. 

No primeiro caso, do artista, o portfólio é pensado de maneira a apresentar 

suas trajetórias profissionais, de maneira ordenada, em um suporte físico, para um 

determinado destinatário – galeristas, curadores, críticos de arte, etc. Esse veículo 

apresenta ao destinatário os momentos mais significativos do trabalho do artista, 

proporcionando também uma visão global de sua produção ao examinador. 

O portfólio ou porta-fólio consiste num 

[...] conjunto de fotografias soltas de um mesmo autor, ou de diferentes 
autores focalizando um tema comum, agregadas numa embalagem 
¾ pasta ou caixa ¾ para propiciar sua circulação. O portfólio tanto pode 
reunir imagens impressas quanto fotografias originais, servindo tanto para 
ser vendido, como uma obra independente, de objetivos similares ao do 
livro, quanto para veicular de maneira mais restrita e direta o trabalho de 
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um fotógrafo, mostrando-o a um potencial empregador, a um curador de 
museu ou ao diretor de arte de uma editora (ITAÚ CULTURAL, 2015a). 

Este material pode ser pensado como uma coletânea de trabalhos organizados, 

com vistas a servir como material de aprendizagem e análise para o próprio artista. O  

portfólio de arte pode adquirir diferentes configurações, de acordo com a necessidade 

do artista. Existem portfólios virtuais disponíveis na internet, como os encontrados no 

blog de banco de portfólios (NAME, 2015)2.

O interesse pelo portfólio pode ser demonstrado pela realização de oficinas 

teóricas para criação de portfólios, como a promovida pelo programa Rumos Artes 

Visuais, edição 2011-2013 do Itaú Cultural. Através do site da organização, é possível 

entender que a

[...] atividade é voltada principalmente para a promoção, discussão e 
formação ampliada acerca da experiência artística contemporânea. Seu 
objetivo maior é contribuir na organização, sistematização e apresentação 
de trabalhos de arte assim como promover uma reflexão acerca do que 
seja um portfólio e suas diferentes formas de elaboração. A oficina visa 
alcançar tal meta oferecendo exemplos eanálise em grupo de portfólios 
e plataformas distintas de apresentação do trabalho de arte existentes na 
cena contemporânea (ITAÚ CULTURAL, 2015b). 

2 Portfólio –registros do professor em sala de aula

No meio escolar, o portfólio caracteriza-se como uma possiblidade de registrar 

a trajetória de aprendizagem de cada estudante. Conforme aponta Hernández (2000), 

o portfólio adquire a função de facilitador da reconstrução e reelaboração, por parte 

de cada estudante, ao longo do processo de ensino-aprendizagem. O autor reforça a 

ideia do portfólio como um elemento capaz de propiciar a reconstrução do processo 

aprendiz, possibilitando a avaliação da trajetória do aluno até aquele momento.

Nesse sentido, a utilização desse instrumento avaliativo possibilita ao professor 

observar as evoluções ou retrocessos do processo de aprendizagem permitindo 

assim aos estudantes, que reflitam sobre seus avanços, na compreensão da realidade, 

tornado possível também mudanças no percurso traçado pelo educador através dos 

dados obtidos no portfólio. 

O portfólio pertence às concepções contemporânea de educação, no que 

concerne ao entendimento de que avaliar não é cobrar, mas acompanhar, questionar, 

instigar e principalmente

2  Daniela Name é curadora, crítica de arte, jornalista e professora, residente no Rio de Janeiro.O banco de portfólios 
tem por objetivo divulgar gratuitamente a nova produção brasileira de arte contemporânea, melhorando a 
comunicação e o (re)conhecimento entre artistas, críticos e curadores.
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provocar mudanças. É retomar o que foi feito desde o primeiro momento 
e gestar novo planejamento com base na observação sistemática e no 
registro consciente, nos acertos e desacertos, costurando um processo no 
outro de forma dialética. Uma avaliação é sempre o embrião da próxima 
ação pedagógica (MÖDINGER et al, 2012, p. 149).

O portfólio pode ser realizado pelo próprio professor, a partir dos trabalhos 

realizados por seus alunos e coletados durante o ano letivo. Os trabalhos apresentados 

(Fig. 1, 2, 3, 4 e 5) consistem em portfólios criados por mim, quando atuei, no período 

de 1991 a 2010 como professora de Artes Visuais do Ensino Fundamental da rede 

municipal de Pelotas, RS. Posteriormente, ao ingressar em 2010 como professora 

no Curso de Artes Visuais – Licenciatura da Universidade Federal de Pelotas, estes 

portfólios têm sido utilizados como instrumentos didático-pedagógicos, para o ensino 

e pesquisa nas disciplinas ministradas. 

Desta forma, concordando com Penteado (2010), posso afirmar que a 

pesquisa-ensino conduz os envolvidos à busca da autonomia intelectual e socialização 

do conhecimento, num processo em construção. Por meio dos portfólios do professor, 

o que se pretende conhecer melhor são os processos e as relações surgidas no 

processo de ensino e aprendizagem; no nosso caso específico, as vivências e possíveis 

experiências ocorridas no desenvolvimento das atividades planejadas de Artes Visuais.

Com o objetivo de coletar dados referentes à produção de meus alunos, 

realizando diagnósticos de suas aprendizagens, construí portfólios que continham 

desenhos, colagens, recortes e pinturas relativos a um determinado período do 

ano letivo ou concernentes à determinadas práticas educativas que produziram 

processos semelhantes.

 
Figura 1 – Portfólio nº1 (posição: fechado) contendo trabalhos de alunos do ensino fundamental 

(2000) produzido pela professora-pesquisadora. Fonte: Acervo fotográfico da professora-pesquisadora
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Figura 2 – Portfólio nº1 (posição: aberto) contendo trabalhos de alunos do ensino fundamental (2000) 

produzido pela professora-pesquisadora. Fonte: Acervo fotográfico da professora-pesquisadora

 
Figura 3 – Portfólio nº2 (posição: fechado) contendo trabalhos de alunos do ensino fundamental 

(2000) produzido pela professora-pesquisadora. Fonte: Acervo fotográfico da professora-pesquisadora

 
Figura 4 – Portfólio nº2 (posição: aberto) contendo trabalhos de alunos do ensino fundamental (2000) 

produzido pela professora-pesquisadora. Fonte: Acervo fotográfico da professora-pesquisadora
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Figura 5 – Portfólio nº2 (posição: aberto) contendo trabalhos de alunos do ensino fundamental (2000) 
produzido pela professora-pesquisadora. Fonte: Acervo fotográfico da professora-pesquisadora

Segundo a minha experiência, o portfólio consistia em um documento, um 

registro de minhas práticas pedagógicas em Artes Visuais, junto aos alunos, que 

continha elementos que pudessem servir para reflexões futuras a respeito das minhas 

práticas docentes e do processo artístico dos alunos. O portfólio colaborava na minha 

formação continuada, possibilitando a recordação e a reflexão sobre meus fazeres 

docentes, evidenciando conhecimentos e saberes produzidos em sala de aula. Além 

disso, estes portfólios representavam um pouco da minha trajetória em cada turma, e 

me permitia recordar as atividades realizadas, refazer propostas e ter um material que 

promovesse a minha pesquisa como professora.

Outro aspecto considerado neste processo é a importância que as imagens 

têm na formação docente, registrando vivências e experiências ocorridas no cotidiano 

escolar. Assim, muito do que ficou registrado em forma de portfólio tinha, para 

mim, uma importância maior do que a simples coletânea de imagens produzidas 

pelos alunos. Estes portfólios registravam as minhas ideias pessoais, expressando 

uma estética própria, na forma de organização e composição formal. A construção 

dos portfólios do professor é um trabalho de recuperação de momentos históricos 

vivenciados por este e seus alunos, a partir da memória.

Do ponto de vista da formação do professor, o recurso à memória pode 
contribuir para identificar as diversas marcas pedagógicas que ele carrega 
em si e que, de certa forma, constituem o lastro em que serão alojadas as 
informações e vivências (PEREIRA, 2013, p. 182). 

Esse instrumento avaliativo transcende a simples compilação de trabalhos ou 

materiais organizados em um determinado suporte, pois mostra, principalmente, o 
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percurso, a trajetória de reflexão efetuada pelos estudantes, mostrando suas mudanças 

ao longo do ano, vinculando pesquisa e ensino no processo de aprendizagem. “O 

portfólio não é um produto, um desenho, uma pintura, “um trabalhinho”, mas um 

conjunto de ações” (MÖDINGER et al, 2012, p. 148, grifos dos autores). Segundo 

a abordagem apresentada pelos autores, o portfólio pode conter várias áreas 

do conhecimento, sendo compartilhado com professores de outras disciplinas, 

constituindo-se num documento interdisciplinar.

Nessa perspectiva, o portfólio possibilita ao professor avaliar uma gama de 

situações, tais como, a maneira como os dados foram organizados, proporcionando um 

panorama entre o primeiro e último trabalho realizado e, principalmente, possibilitar o 

reconhecimento de questões subjetivas/pessoais do aluno. 

A função do portfólio é facilitar a reconstrução do processo de aprendizado, 
que valoriza diferentes tipos de registro do aluno. Fazem parte do portfólio: 
anotações pessoais, desenhos, pinturas, fotos, textos, colagens de imagens e 
recortes variados, dúvidas, dificuldades, observações, progressos que tenha 
feito, escritos sobre assuntos variados ligados à disciplina, registros de visitas 
a exposições ou atividades culturais, avaliações sobre seu próprio trabalho e 
sobre a aula, e ainda anotações de colegas, professores e pais. Enfim, é um 
documento dinâmico, que reflete uma trajetória artística e estética. É de uso 
diário e proporciona não só a autonomia do aluno frente ao seu processo de 
aprender, como também possibilita uma intensa correlação de informações, 
conteúdos e conceitos (MÖDINGER et al, 2012, p. 148).

3 Tecendo conclusões – a avaliação, as imagens e o portfólio 

Dessa maneira, é necessário que avaliação seja encarada como um processo 

investigativo no qual o professor, juntamente com seus alunos considera o que foi 

relevante e o que precisa ser recuperado na relação entre o ensino e a aprendizagem. 

Ao entender a avaliação como parte do processo de ensinar e não apenas averiguação 

do que foi aprendido, o professor torna-se cada vez mais apto a questionar os caminhos 

que percorre e a auxiliar seus alunos em suas dificuldades individuais e coletivas. Assim, 

pude modificar algumas propostas a partir do que os alunos do Ensino Fundamental 

construíam e me apresentavam, e também observava quando algum tinha uma 

dificuldade mais pontual, o que me permitia auxiliá-lo.

O ato de avaliar não pode se constituir na simples mensuração de 

produtos e resultados finais, pois nem sempre estas produções conseguem revelar 

as motivações, preferências, metodologias e procedimentos adotados por cada 

aluno. Os valores intrínsecos às experiências obtidas em cada evento nem sempre 

podem ser decodificados em formas, cores e texturas, ocultando talvez, as melhores 
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possibilidades de aprendizagem, que poderiam ser debatidas e refletidas pelo 

professor junto a seus alunos.

As imagens escolhidas pelos alunos revelam seus gostos, afetos, sentimentos 

e ideias. O mesmo pode ser pensado em relação ao professor: o que determina suas 

escolhas na hora da seleção de imagens produzidas pelos seus alunos? Entendo, que 

além da avaliação possível a ser feita a partir destas visualidades, o professor também 

pensa e reflete por meio das imagens que escolhe para a sua seleção, na hora de 

construir o portfólio. São preferências que evidenciam uma preocupação estética, 

didática e pedagógica, indicando uma relação de afeto proporcionada pelas imagens 

e o que estas representam para o professor.

Além disso, o professor precisa considerar a trajetória percorrida por cada 

aluno, observando se o aprendiz consegue evidenciar, por meio de seu caminhar 

artístico, vestígios de sua aprendizagem. Muitas vezes, estes fatores só podem ser 

mostrados através da oralidade e escrita, assim, é importante possibilitar ao aluno, 

além das formas visuais artísticas, outras modalidades de expressão de suas aspirações 

e conquistas. Isto depende do nível de escolaridade do aluno, se for uma criança 

pequena, o portfólio pode ser constituído pelos seus desenhos, pinturas e outras 

criações que realizar em sala de aula, podendo também anexar elementos e figuras 

trazidos de casa, inclusive elaborando um portfólio do tipo tridimensional, como uma 

coletânea de objetos importantes para ela. Posteriormente, este portfólio pode ser 

relatado aos demais colegas, se a criança ainda não souber ler/escrever, possibilitando 

outra forma de expressão, enriquecendo seus processos criativos aprendizes.

Acredito, então, na renovação de olhares em direção à avaliação no Ensino 

Fundamental, resultando num processo de caráter coletivo e social, levando em 

consideração os aspectos individuais de autonomia e criação. Ainda torna-se 

importante atentar aos eixos: apreciação estética, produção artística, contextualização 

e compreensão das artes como construção cultural e social, quando pretendemos 

realizar a avaliação, pois estes segmentos devem estar presentes no processo. Portanto, 

o portfólio como forma de avaliação deve considerar os aspectos globais e ao mesmo 

tempo, o cotidiano local, expresso nas formas escolhidas pelos alunos, proporcionado 

uma maior compreensão do processo de ensino e aprendizagem em Artes Visuais. 

Em relação ao processo vivenciado como docente na escola, percebi que 

qualifiquei-me como professora-pesquisadora, relacionando-me com dois tipos de 

ação: a ação docente e a ação investigadora; ambas pertencentes ao campo do afetivo, 
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racional, relacional e comunicacional na busca do conhecimento, conforme apontado 

por Penteado (2010) em relação à pesquisa-ensino.
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