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Portfolios Reflexivos 
  

O que trazem de novo? 

Idália Sá-Chaves 
Universidade de Aveiro 
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Guião 

 Portfolio reflexivo 

 

 Concepções 

 Emergência do conceito 

 Questões de autoria 

 Questões de fundamentação 

 Questões de desenvolvimento/organização 

 Características diferenciadoras 

 Processos de pensamento subjacentes à estratégia portfolio 

 Vantagens/ limitações: Que há de novo? 

 

 No dizer dos autores … 
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Portfolio reflexivo 
Concepções 

 

 Dimensão processo 
 

     Estratégia/experiência individual e intencional 
     (relativa a um período de formação, de natureza reflexiva, pessoal e dinâmica e 

com uma coerência interna determinada pela natureza específica dos 
objectivos definidos previamente)  

 
  

 Dimensão produto 
  

     Documento final   
     colecção organizada de produções relativas às experiências de formação e ao 

trabalho do formando, ao longo de um certo tempo, que  pode evidenciar os 
processos pessoais de auto-reflexão, de aprendizagem e de desenvolvimento 
(pessoal e profissional)  
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Portfolio Reflexivo 
Antecedentes 

 

 Dossier (relatório de estágio) 

 Portfolio de competências 

 (artistas, estilistas, fotógrafos, arquitectos, designers, ...) 

 

 

 

Formas de balanço, de demonstração … 
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Portfolio reflexivo 

Emergência do conceito 

 

 Portfolio movement  (U.S.A) 

 

“cobre 50% dos estudantes da totalidade do país…”  

 

…”em  certos estados foi fornecida informação 

 sobre o uso de portfolio à totalidade dos 

 alunos a eles pertencentes”… 
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Portfolio reflexivo 

Emergência do conceito (cont.) 

 

 

 Professores 

     (teaching portfolio) 

 

 

 Alunos  

       (student portfolio) 
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Portfolio reflexivo 
Questões de autoria 

 

 

 

 

 

“Os professores e os alunos são narradores e   

  personagens das suas próprias histórias e das  

  histórias dos outros”. 
Connelly y Clandinin (1990) 

 

 

 

 

 a Pessoa como Sujeito da própria experiência 
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Paradigma tradicional 

 

 Desenvolvimento humano (uma visão redutora e simplista) 

 Conhecimento (uma visão fragmentada centrada no discurso e na 
retórica) 

 Objectivos educacionais (uma visão imediatista) 

 Aprendizagem (uma visão cognitivista) 

 Ensino (uma visão aplicativa, prescritiva, normativa e 
uniformizadora) 

 Contextos (uma visão distanciada) 

 

Uma visão tecnicista! 

Portfolio reflexivo 
Fundamentação 
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Portfolio reflexivo 
Fundamentação (cont.) 

 

Paradigma crítico-reflexivo 

 

 Desenvolvimento humano (uma visão integral e humanista) 

 Conhecimento (uma visão global e sistémica) 

 Objectivos educacionais (uma visão prospectiva de cidadania) 

 Aprendizagem (uma visão auto- implicada, construtivista e 
compreensiva) 

 Ensino (uma visão diferenciadora, interdisciplinar, socializadora e 
includente) 

 Contextos (uma visão ecológica, cultural e identitária) 

              

 

Uma visão humanista! 
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Portfolio reflexivo 
Fundamentação (cont.) 

 

 Uma nova filosofia/estratégia de formação  

 

 Pessoalidade (primado da  Pessoa e da Ética) 

 Auto-implicação do Aprendente 

 Efeito Multiplicador da Diversidade 

 Contextualização 

 Consciencialização 

 Inacabamento 

 Continuidade da formação 

 Transformabilidade 
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Portfolio reflexivo 
Fundamentação (cont.) 

 

     
 A sua elaboração e estruturação estimula e promove os 

processos de reflexão crítica e de auto-conhecimento, 
activando os processos de desenvolvimento pessoal e 
profissional  (metacognição). 

 

 

 Permite ao professor/formador conhecer, compreender e 

intervir EM TEMPO ÚTIL no processo de formação do 

aprendente. 
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Portfolio reflexivo 
Fundamentação (cont.) 

 

 Evidencia uma lógica reflexiva na qual se torna possível 
identificar diferentes níveis de reflexividade 

 

 

 Técnico  (discurso descritivo)  

 

 Prático  (discurso narrativo)  

 

 Crítico   (discurso argumentativo) 

 

 

 
 

 

( Van Manen, 1977) 

(Sá-Chaves e Alarcão, 1995) 
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Portfolio reflexivo 
Fundamentação (cont.) 

 

 Permite compreender os processos intra e interpessoais de 

construção de conhecimento, identificando neles 

dimensões cognitivas e dimensões afectivas que, 

frequentemente, constituem a chave para a compreensão 

cabal dos fenómenos. 

 

 Permite a captura das dinâmicas de flutuação no 
crescimento do sentir  e do saber pessoal  do formando. 

 

 

 

 



14 

Portfolio reflexivo 
Desenvolvimento/organização 

 Critérios 

 

 Reflexividade crítica (o gosto de pensar) 

 

 Determinação ecológica (indissociável ligação à vida) 

  

 Qualidade da relação formativa (o Outro como mais-

valia) 
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Portfolio reflexivo 
Documento final/ estruturação do discurso 

 Narrativas biográficas 

 

 Nos portfolios a forma narrativa facilita a compreensão 

 Dos factos/acontecimentos/saberes 

 Dos motivos, justificações e sentidos que o seu autor 

lhes atribui 

 Do pensamento do narrador subjacente ao 

processo interpretativo (concepções, crenças, 

convicções, sentimentos, …) 
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Portfolio reflexivo 

 Documento final /natureza do discurso 

 

 

 “O estudo da narrativa é o estudo da forma, segundo a qual 

os seres humanos experienciam o mundo. Esta noção geral 

pode ser transposta para a concepção que vê a educação 

como a construção e (re)construção de histórias pessoais e 

sociais… 

 

    Connelly y Clandinin (1990) 
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Portfolio reflexivo 
Documento final /discurso e significado 

 TODO PONTO DE VISTA É A VISTA DE UM PONTO 

 

Ler significa reler e, compreender, interpretar 

Cada um lê com os olhos que tem 

E interpreta a partir de onde os pés pisam. 

Todo ponto de vista é a vista de um ponto. 

Para entender como alguém lê, é necessário saber como são seus olhos  

e qual é a sua visão de mundo. 

Isso faz da leitura sempre uma releitura. 

A cabeça pensa a partir de onde os pés pisam. 

Para compreender, é essencial conhecer o lugar social de quem olha. 

Vale dizer, como alguém vive, com quem convive, que experiências tem,  

em que trabalha, que desejos alimenta, como assume os dramas da vida 

e da morte e que esperanças o animam. 

Isso faz da compreensão sempre uma interpretação. 

Boff, Leonardo (1977) 
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Portfolio reflexivo 
Documento final/ o discurso como manifestação do pensar 

 

 

 As interpretações pessoais acerca das ocorrências 

pressupõem processos cognitivos que significam escolhas 

e opções que fundamentam tomadas de decisão de carácter 

singular. Constituem, por isso, uma fonte de conhecimento   

assumindo uma dimensão epistémica. 
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Portffolio reflexivo 
Organização/objectivos 

 Dimensão processual 

 

 Reelaboração do  conhecimento prévio/na 

    passagem da “informação” ao “ saber pessoal” 

 

                                      Registo escrito 

                                      Registo gráfico/imagético/áudio 

                                      Sistematicidade (datação) 

                                      Supervisão do processo formativo/ feedback  

                                       oportuno e relevante 
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Portfolio reflexivo 

 Desenvolvimento dos processos de pensamento  

 Da “informação” ao “ conhecimento” 

 

1.   Audição /Leitura 

 

(atenção, concentração, selecção, atribuição de significado,  

1ª retenção…) 

 

2.   Registo escrito 

 

 (selecção, acção motora, 2ª retenção …) 
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Portfolio reflexivo 

 Desenvolvimento/processos de pensamento 

 

3.  Elaboração de um exercício reflexivo sobre… 

   (re/evocação, questionamento, interpretação, (re)equacionamento das 
premissas, avaliação crítica dos argumentos, decisão, síntese, redacção 
(acção motora), 3ª retenção…) 

 

 

4.  Leitura da reflexão pessoal comentada  

    (releitura, (re)evocação, questionamento induzido, ampliação dos 
referentes iniciais, aferição dos saberes, consciencialização, abertura 
das fronteiras conceptuais, 4ª retenção, mudança/expansão 
conceptual…) 
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Portfolio reflexivo 

 Desenvolvimento/processos de pensamento 

 

5.  Nova elaboração… 

 

  

 (re)elaboração dos saberes e dos discursos 

 iniciais, desenvolvimento continuado 

 e sempre inacabado… 
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Portfolio reflexivo 

Organização/características (documento final) 
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Portfolio reflexivo 

 Organização/características (documento final) 

 

 Estrutura dinâmica definida em função de um objectivo 
explícito 

 

 Integra no processo de registo (descrição/narração 
/argumentação/reflexão/meta-reflexão) as experiências 
práticas e as justificações que as sustentam 

 

 Recorre a fontes múltiplas de evidência (relatos, 
fotografias, observações, textos de pesquisa e de apoio, 
auto-reflexões, cassetes, vídeo-gravações, etc.) 
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Portfolio reflexivo 
Organização/características (documento final) 

 

 
 É um documento autêntico 

 

 Captura o crescimento e a mudança no conhecimento e na 

aprendizagem do formando ao longo do tempo 

 

                                 

 

 

É uma “peça única” !!! 
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Portfolio reflexivo 
Organização/características (documento final) 

 

 
 Constitui uma criação singular do formando e representa 

a sua síntese pessoal acerca 

 do conhecimento 

 do ensino 

 da aprendizagem 

 dos alunos  

 dos contextos 

 de si mesmo 

 

 Serve múltiplas finalidades 

 James e Collins (1993)       
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Portfolio reflexivo 
Dossier versus Portfolio 

 Dossier 

 

 Avaliativo 

 Esporádico 

 Descritivo 

 Selectivo 

 

•Enfoque 

 Portfolio  

 

 Formativo 

 Continuado 

 Reflexivo 

 Compreensivo 
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Portfolio reflexivo 

Organização/Quanta evidência?  

 

 Critério da mais-valia 

 

    Processo de selecção que, relativamente à 

questão em estudo, elimina aquela informação que 

“não acrescenta nada de novo” 

  
Haertel (1993) 
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Portfolio reflexivo 

 Estratégia portfolio/ Que trazem de novo? 

  

 Os portfolios revelam-se mais capazes de capturar a complexidade dos 
fenómenos educacionais 

 

 São mais dinâmicos na realização dessa captura, fazendo-a ao longo da 
sua efectiva duração 

 

 Apresentam-se com oportunidade, relativamente ao desenrolar dos 
próprios acontecimentos, permitindo e facilitando intervenções de 
regulação sistémica que, obviamente, podem interferir positivamente 
nos resultados pretendido 

 

 Efeito estimulante da consciência de evolução e de auto-controlo na 
melhoria da auto-confiança e da segurança na intervenção. 
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Portfolio reflexivo 

 Estratégia portfolio/limitações ? 

 

 Alguma dificuldade inicial nos processos de relação e de avaliação 

 

 natureza ambígua das situações, concepções prévias impeditivas 

 

 Amostras temporais insuficientes 

 

 impossibilidade de generalização ou de extrapolação 

 

 Elevados níveis de exigência  

 

 conhecimento, dedicação, esforço, rigor e compreensão 
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Portfolio reflexivo 
No dizer dos autores/indícios… 

 

 Acerca das rupturas paradigmáticas 

 

“Inovadora, em termos de concepção, 
implementação e avaliação, (esta 
estratégia…) parece inaugurar uma 
ruptura com os paradigmas transmissivos 
pré-determinísticos  

                                                       F. (2005) 
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Portfolio reflexivo 
No dizer dos autores/indícios… 
 

 Acerca da possibilidade de mudança 

 

“E, nesta linha, reconfigurando e re-avaliando as 
minhas crenças e o meu conhecimento tácito, 
estilhaçaram-se espelhos e da desordem dos 
silêncios abriu-se espaço para uma autonomia 
renovada de convicções (agora) feitas de 
escolhas, fazendo da alteridade um movimento 
reconstrutor da minha identidade.” 

T.  (2005)  
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Portfolio reflexivo 
No dizer dos autores/indícios… 
 

 Acerca da esperança como possibilidade 

 

“Estou a mudar. Como bicho-da-seda fui tecendo lentamente 

o meu casulo seguro, transparente, que me permitia 
apenas uma visão ténue e esbatida do mundo. Rompi o 
casulo. Saí borboleta, medrosa, mas ansiosa por ver todos 
os céus. Meu voo é ainda inseguro, mas espero voar algum 
dia mais confiante e mais alto”.  

J. (2005) 
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Portfolio reflexivo 
No dizer dos autores/indícios… 
 

 Acerca da possibilidade do deslumbre 

 

“ Este foi um tempo construído num sentimento de 
admiração e surpresa, (autores e professores) que 
nos foram ensinando a”pensar o pensamento”, a 
pensar a complexidade do “eu” que se pensa, 
enraizado numa cultura própria e a acordá-lo 
para a capacidade de se deslumbrar, descobrir o 
desconhecido, na fronteira do saber/não saber…”  

O. (2005) 
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Portfolio reflexivo 
No dizer dos autores/indícios… 
 

 Acerca do auto-conhecimento  

     

“ Este entrelaçamento entre pensamento e 

afectividade obrigou-me a descentrar-me de 

 mim mesma e, num olhar por fora, acolher, 

 num encontro com os meus limites, o quanto 

desconhecida que sou de mim.” 
M. (2005) 
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Portfolio reflexivo 
No dizer dos autores/indícios 
 

 Acerca da função libertadora da dúvida 

 

“Onde existe a dúvida aí existe a liberdade”. Da liberdade 

que a dúvida proporciona, advém a possibilidade 

criadora, a abertura à múltipla perspectiva, mas também a 

responsabilidade pelas nossas opções.”  

                                                                                         

                                                                                                             F.  (2005) 
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Portfolio reflexivo 

 No dizer dos autores/indícios… 

 Acerca da importância de religar emoção e 
razão 

 
    “Por fim, quero deixar um segredo nesta (meta)reflexão. 

Pela primeira vez senti que escrevi com alma, pois não 
consegui reler uma única das minhas reflexões sem 
chorar. Parece que as emoções e as paixões andaram 
sempre de mão dada com as razões.  

    Mas houve momentos em que as razões prevaleceram …” 

 

                                                                           M., 2005 
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Portfolio reflexivo 

 No dizer dos autores/indícios…   

 

 Acerca da possibilidade de um novo 
humanismo 

 

“ E, não será esta natural mistura, o cruzamento, o 

hibridismo, a suave e tolerante contaminação geral, uma 
verdadeira ideia da mais radical modernidade? E, não 
poderá emergir desta ideia uma nova ordem no 
relacionamento humano?” 

 
F.  (2005) 



39 

Portfolio reflexivo 

 No dizer dos autores/indícios… 

 Acerca das identidades em reconstrução 

“ A visão ampliava-se, percorria caminhos insuspeitados, 

novos ângulos de abordagem se impunham e um sem 

número de  evidências eram abaladas e, quantas vezes, 

desmoronavam-se , caindo espectacularmente, no mais 

calado silêncio, como se a vida fosse sobretudo o defluir 

de um filme sem som.” 

   

                                                                            T. , 2005 
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Portfolio reflexivo 

 No dizer dos autores/indícios… 

 

 Acerca de um novo sentido  

 
” E  se, (…a grande descoberta deste século é que a ciência 

não é o reino da certeza ( Morin e Prigogine, 1996:239), 

pressupõe-se que seja preciso reabilitar a inteligência 

humana numa solidariedade alargada, na busca de 

compromissos humanistas entre o possível e o ideal ético, 

para que (o acto educativo) seja socialmente legítimo.” 

 A. Carvalho, 2007 


