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Anexo IV – Fragmentos do texto Avaliação por meio de Portfólios 
VILLAS BOAS, Benigna. Avaliação por meio de Portfólios. In MELO, Marcos Muniz 
(org.). Avaliação na Educação. Pinhais: Ed. Melo, 2007. p.23-31. 
 

... Lanço duas reflexões. A primeira é: de que avaliação precisamos?  

A avaliação de que precisamos tem como foco a aprendizagem e não o 

“passar de ano”, a “aprovação” e a “reprovação”. A existência dessas três práticas 

escolares significa apostar, previamente, no fracasso do aluno, do trabalho do 

professor e, consequentemente, do trabalho da escola como um todo. Quando me 

refiro à aprendizagem, tanto é a do aluno e do professor quanto àquela relacionada 

ao desenvolvimento da escola. Sem a aprendizagem do professor e do 

desenvolvimento da escola não ocorre a do aluno. Precisamos, então, ampliar o 

entendimento da avaliação. 

A avaliação de que precisamos é aliada do aluno e do professor. Não se 

avalia para punir, classificar, selecionar nem excluir, mas para incluir. A avaliação 

como inclusão não perde o rigor e a seriedade que a caracterizam. Pelo contrário, 

avalia-se para que realmente todos os alunos aprendam. 

A avaliação de que precisamos usa procedimentos variados: provas, 

entrevistas, relatórios, portfólios, observação, dossiês, auto-avaliação, avaliação por 

colegas, registros reflexivos, etc. É importante darmos oportunidade ao aluno de 

evidenciar suas aprendizagens usando diferentes linguagens: escrita, oral, poética, 

estética, gráfica, etc. 

A segunda reflexão é a seguinte: por que e para que utilizar o portfólio? 
Para início de conversa, cabe dizer que ele se insere na avaliação formativa, 

cujo propósito é promover a aprendizagem do aluno e do professor e o 

desenvolvimento da escola. Essa perspectiva de avaliação opõe-se à avaliação 

classificatória, voltada para notas e aprovação e reprovação. 

Mas o que vem a ser portfólio? Originariamente, ele é uma pasta grande e 

fina em que os artistas e fotógrafos iniciantes colocam amostras de suas produções, 

as quais apresentam a qualidade e a abrangência do seu trabalho, de modo a ser 

apreciado por especialistas e professores. Essa rica fonte de informação permite aos 

críticos e aos próprios artistas iniciantes compreenderem o processo de 

aprendizagem e oferecerem sugestões que encorajem sua continuidade. Em 
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educação, o portfólio apresenta várias possibilidades; uma delas é a sua construção 

pelo aluno. Neste caso, é uma coleção de suas produções, as quais apresentam as 

evidências de sua aprendizagem. É organizado pelo próprio aluno para que ele e o 

professor, em conjunto, possam acompanhar o seu progresso. Este material 

apresenta a trajetória de aprendizagem do aluno, incluindo seus esforços, suas 

reflexões, seu progresso, etc. Assim sendo, cada portfólio é uma criação única, o 

que constitui uma das riquezas desse tipo de trabalho: consideram-se as diferenças 

e valorizam-se as conquistas do aluno. 

O uso do portfólio apresenta muitas vantagens (VILLAS BOAS, 2004, p.41). 

Em primeiro lugar, ele beneficia qualquer tipo de aluno: o desinibido, o tímido, o mais 

e o menos esforçado, o que gosta de trabalhar em grupo e o que não gosta, o mais 

e o menos motivado ou interessado pelo trabalho escolar, o que gosta de escrever e 

até o que não gosta porque ele pode passar a gostar, assim como pode apresentar 

suas produções usando outras linguagens. 

Desenvolvido dessa maneira, o portfólio permite ao aluno acompanhar o 

desenvolvimento do seu trabalho, de modo a conhecer suas potencialidades e 

aspectos que precisam ser melhorados. O grande lance é este: o aluno não estuda 

para “passar de ano”, mas para aprender. Assim, todos são encorajados para 

desenvolver seu trabalho. Em segundo lugar, os alunos declaram sua identidade, 

isto é, mostram-se não apenas como alunos, mas como sujeitos dispostos a 

aprender. Sua história de vida e suas experiências são conhecidas e valorizadas. 

[...] Em terceiro lugar, o aluno percebe que o trabalho escolar lhe pertence; portanto, 

cabe-lhe assumir responsabilidade pela sua execução. Ele não está fazendo algo 

para agradar seus pais e professores, mas em seu próprio benefício. Assim, a 

atividade passa a ser prazerosa. 

Em quarto lugar, como o portfólio motiva o aluno a buscar formas diferentes 

de aprender, as suas produções revelam suas capacidades e potencialidades, as 

quais poderão ser apreciadas por várias pessoas. Amplia-se, assim, a concepção de 

avaliação, que deixa de ter a função de “verificar” a aprendizagem para incorporar a 

de possibilitar ao aluno e até mesmo incentivá-lo a mostrar seu progresso e prepara-

lo para comunicar o que aprendeu e a defender suas posições. 

Em quinto lugar, o portfólio permite que os pais acompanhem 

detalhadamente o trabalho de seus filhos na escola. Levando em conta os princípios 
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orientadores desse tipo de trabalho, nada melhor que os próprios alunos 

apresentarem o portfólio a seus pais, em um encontro dirigido por eles.  

[...] Nesse contexto, a construção do portfólio torna-se uma atividade 

agradável para o aluno. Em lugar de ter suas produções isoladas umas das outras e 

apresentadas ao professor quando ele assim o determina, para serem “corrigidas” e 

devolvidas ou não quando ele quiser, ele mantém uma coleção organizada de suas 

atividades, de modo que possa perceber sua trajetória, isto é, suas necessidades 

iniciais e como as satisfez ao longo do período de trabalho. 

O desejável é que os portfólios de um ano sejam analisados por professores 

do ano seguinte, para conhecimento do que cada aluno já aprendeu e de quais são 

suas capacidades. Eles dão aos professores a oportunidade de conhecer o 

progresso do educando ao longo de seu processo de aprendizagem. Essa é uma de 

suas vantagens, em oposição a procedimentos de avaliação episódicos e 

fragmentados. Os portfólios revelam as potencialidades e as fragilidades do seu 

autor e contribuem para que não haja descontinuidade no processo de 

aprendizagem. 

 

O portfólio como um dos componentes do processo de avaliação 

 

O portfólio é um procedimento avaliativo que, juntamente com outros, 

compõe o processo de avaliação da aprendizagem do aluno. Esse processo é 

composto pelos procedimentos já mencionados, dentre eles a prova. Quando se 

propõe a adoção do portfólio, costuma-se encontrar professores que entendam que 

a prova pode ser eliminada. Não se trata disso, mas de repensar a sua inclusão na 

avaliação formativa. Se adotada, ela pode fazer parte do portfólio ou constituir um 

procedimento à parte. Cabe ao professor decidir pelo que for mais adequado, 

levando em conta seu contexto de trabalho. 

Um procedimento não é mais importante que outro. O professor, conhecedor 

de cada contexto, é quem definirá o grau de importância de cada um, se for o caso. 

Cada um deles cumpre um determinado papel. O portfólio, por ter a característica 

peculiar de ser construído pelo aluno, talvez seja o único procedimento pelo qual ele 

se responsabiliza inteiramente. Por meio dele os alunos aprendem a tomar decisões 

sobre sua aprendizagem. Como no portfólio torna-se difícil o emprego da linguagem 
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oral e ele é construído individualmente, há a necessidade de as informações nele 

contidas serem complementadas com outras obtidas por meio de outros 

procedimentos de avaliação. 

Outro argumento que demonstra a necessidade de o processo de avaliação 

informal ser composto não apenas pelo portfólio é a sua impossibilidade de incluir os 

dados da avaliação informal obtidos pelo professor. Como nele estão as evidências 

de aprendizagem do aluno, que se encarrega da seleção de suas produções, é 

necessário que o professor também colete e agregue informações coletadas por 

outros meios (VILLAS BOAS, 2004). 
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