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PORTFÓLIO: DESAFIO À PRÁTICA E À FORMAÇÃO DOCENTE 

 

Isabel Aparecida Pereira Amancio 

 

RESUMO 

 

 

O objetivo desta pesquisa é analisar e compreender criticamente quais discursos 

sobre infância são instaurados nos portfólios, como documentação pedagógica, de 

educação infantil. O estudo pretende abranger a partir da perspectiva da Teoria da 

Atividade Sócio-Histórico-Cultural e, por meio dos conceitos bakhtinianos de 

enunciado concreto e signo ideológico, entender como esses discursos revelam a 

concepção de criança e o processo de ensino-aprendizagem a partir da 

compreensão dialógica da linguagem. São participantes desta pesquisa duas 

professoras de educação infantil, de turmas de Pré e 1º ano, de um colégio particular 

da zona oeste da cidade de São Paulo. A interpretação de dados foi realizada a 

partir da análise de duas atividades selecionadas dos portfólios produzidos por 

essas professoras, no ano de 2010. Trata-se de uma pesquisa crítica de 

colaboração que procurou analisar, compreender e colaborar para transformações 

nas práticas educativas. Os resultados apontam mudanças iniciais tanto nos papéis 

desempenhados pelos diferentes sujeitos quanto na prática educativa, pois, por 

meio do portfólio, foi possível perceber uma maior visualização das vozes, opiniões 

e percepções das crianças como sujeitos ativos no processo de aprendizagem. 

 

PALAVRAS-CHAVE: educação infantil, portfólio, formação de professores, produção 

de conhecimento, verbo-visual. 

 
 

  



PORTFOLIO: A CHALLENGE TO THE PRACTICE AND TO TEACHER EDUCATION 

 

Isabel Aparecida Pereira Amancio 

 

ABSTRACT 

 

 

The objective of this research is to critically analyse and understand which speeches 

about childhood are stablished in portfolios  as an instrument for educational 

documentation In elementary school The study aims to comprehend under a Social-

Cultural-Historical perspective with basis on the Activity Theory  and through the 

concrete proposition Bahkitinians concepts, and ideologic sign, how these discourses 

reveal the conception of a child and the teaching-learning process starting from the 

dialogic understanding of language. Two teachers from elementary school 

participated in this research, one from pre-school and the other from the first year 

from a private school in the eastern area from São Paulo City. The data interpretation 

was made with basis on two activities from the portfolios produced by these teachers 

in 2010. It is a critical research of cooperation which had as objective to observe, 

analyse and understand and cooperate with transformations in the teaching practice. 

The results show changes in the role of different individuals as well as in the teaching 

practice. Thus, with the portfolio as an instrument one can visualize better children’s 

voices, opinions and perceptions as active people in the learning process, but this 

change is strictly linked to a more comprehensive process of teachers education on 

the portfolio usage and about the teaching-learning conception on which it is based.  

KEYWORDS: elementary school, portfolio, teacher education, knowledge production, 

verbal-visual  

 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um dia desses vi sobre a mesa uma talhada de 

melancia. E assim sobre a mesa nua, parecia o riso de um louco 

(não sei explicar melhor). Não fosse a resignação a um mundo 

que me obriga a ser sensata, como eu gritaria de susto às 

alegres monstruosidades pré históricas da terra.  

Só um infante não se espanta: também ele é uma alegre monstruosidade 

que se repete desde o começo da história do homem.  

Só depois é que vem o medo, o apaziguamento do 

medo, a negação do medo – a civilização enfim. Enquanto isso, 

sobre a mesa nua, a talhada gritante de melancia vermelha. 

Sou grata aos meus olhos que ainda se espantam 

tanto. Ainda verei muitas coisas. Para falar a verdade, mesmo 

sem melancia, uma mesa nua também é algo para se ver. 

 
Clarice Lispector 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

Nos últimos anos, observa-se o crescimento da literatura científica e 

multidisciplinar sobre os benefícios da educação infantil1 na formação do indivíduo, 

principalmente no que se refere a possíveis interferências dos primeiros anos de 

vida de uma pessoa na determinação de uma série de fatores de sua idade adulta, 

como, por exemplo, saúde e poder aquisitivo.  

Um novo estudo internacional publicado recentemente2 pela revista Science3 

mostrou os benefícios gerados pela educação infantil após vinte e cinco anos. 

Pesquisadores da Universidade de Minnesota descobriram que, vinte e cinco anos 

depois, um grupo de pessoas (1400), que participaram como alunos de um 

programa de educação infantil em tempo integral, têm hoje uma vida melhor do que 

aquelas que não frequentaram a educação infantil. Os cientistas analisaram algumas 

medidas de bem estar incluindo: salário, educação, cuidado com os filhos, cuidado 

com a saúde pessoal, envolvimento com drogas e criminalidade. Eles determinaram 

que a participação na educação infantil fez a diferença na vida dessas pessoas, 

principalmente, nas famílias com menor nível educativo ou maior pobreza.  

No Brasil, a Revista Nova Escola4 também divulgou, em maio de 2011, dados 

de uma pesquisa intitulada Educação Infantil no Brasil: Análise Qualitativa e 

Quantitativa. O estudo foi lançado no fim do ano de 2010 e é fruto de uma parceria 

entre a Fundação Carlos Chagas (FCC), o Ministério da Educação (MEC) e o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID). 

A pesquisa procurou radiografar a educação infantil no Brasil e investigou o 

impacto da pré-escola no desempenho dos alunos em seus primeiros anos de 

ensino fundamental. Segundo seu diagnóstico, a educação infantil brasileira vem 
                                                             
1 O termo educação infantil será grafado de acordo com o seu registro na LDB, em letra minúscula. 
2 O artigo em questão foi publicado pela revista Science em sua edição do mês de julho de 2011. 
3 A revista Science é uma das mais prestigiadas revistas do mundo. É publicada pela American 
Association for the Advancement of Science (AAAS). Sua tiragem semanal é de 130 mil exemplares, 
além das consultas online, o que eleva o número estimado de leitores a um milhão. 
4 Revista direcionada a educadores, publicada pela Editora Abril Cultural em parceria com a 
Fundação Victor Civita. 
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melhorando, mas ainda há aspectos desfavoráveis, pois, apesar de se constatar que 

a qualidade da pré-escola pode influir positivamente na aprendizagem da leitura e da 

escrita no início do ensino fundamental e, consequentemente, no desempenho 

escolar desse aluno ao longo de sua vida, ainda é muito deficiente a formação e a 

carreira dos profissionais desse setor, bem como a infraestrutura da maioria das 

instituições educacionais vinculadas a esse segmento. 

Entende-se que a educação infantil no Brasil tem alcançado visibilidade e, 

apesar dos desafios a serem enfrentados, avançou em termos legais, sendo 

considerada pela LDBEN 9394/96 etapa da educação básica. As crianças foram 

reconhecidas, ao menos formalmente, como sujeito de direitos, garantidos no 

Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8069/90), e também na Constituição 

Federal de 1988. Existe, entretanto, uma grande distância entre o que prescrevem 

as leis e o que de fato ocorre na prática. 

Pensar a função social da escola no âmbito da educação infantil implica 

considerar as especificidades desse contexto. Não se trata de oferecer qualquer 

atendimento, mas promover o acesso e a boa qualidade dos espaços, das 

interações e das experiências nele construídas. Trata-se de desenvolver práticas 

pedagógicas que considerem, de fato, a criança como sujeito e que promovam 

interações significativas. A educação infantil representa o primeiro contato da 

criança com a instituição educacional e as experiências desse momento podem 

marcar profundamente a criança e sua visão sobre a escola, o professor e a 

aprendizagem. 

A postura do educador também é elemento decisivo e com ela a concepção 

de infância, pois, a partir desses pressupostos, será possível encontrar bases 

teóricas e metodológicas para a construção de propostas pedagógicas para a 

educação infantil que, de fato, reconheçam a criança como sujeito de direitos e ser 

humano competente. 

Nas últimas décadas, em um contexto de mudança de paradigma em relação 

à compreensão da prática pedagógica, à formação de professores e à 

profissionalização docente, passou-se a enxergar algumas possibilidades de 

mudança a partir dos registros de práticas de educadores. Alguns documentos 

oficiais, como os Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil 

(BRASIL, MEC, 1996) e os Parâmetros Curriculares para a Educação Infantil 



14 

(BRASIL, MEC, 2006), apontaram o registro e a observação como instrumentos de 

avaliação do desenvolvimento das crianças. Tais orientações mobilizaram 

discussões sobre a prática pedagógica na educação infantil. 

A ideia de documentação ganhou destaque na educação infantil, 

especialmente, a partir do estudo de diferentes publicações sobre o tema, 

sobretudo, textos que relatavam a experiência de escolas de educação infantil da 

região de Reggio Emilia5, na Itália. Sob essa perspectiva, passou-se a pensar nas 

possibilidades de acompanhamento das aprendizagens das crianças e documentar 

suas experiências e vivências nos espaços onde são educadas. 

Nesse cenário, surgem algumas formas de avaliação no contexto da 

educação infantil, como os registros defendidos por Madalena Freire (1996), os 

diários de aula de Zabalza (1994), os diários de bordo de Maviglia (2000) e, por fim, 

o portfólio, uma modalidade de documentação que tem como foco a narração dos 

percursos de aprendizagem de crianças e adultos (OLIVEIRA-FORMOSINHO, 

2002). Os portfólios representam a documentação de acontecimentos, vivências e 

experiências a partir de narrativas, fotografias, desenhos, episódios que permitem 

revisitar e pesquisar a situação, possibilitando a reconstrução da memória e a 

reflexão do trabalho pedagógico. 

O portfólio passa a ser considerado uma documentação viva, que não cumpre 

um fim em si mesmo, pois serve de apoio para entender e para se fazer entender, 

retomando ações, na reflexão do proposto, na organização de novas estratégias, 

pautadas, principalmente, em uma concepção de criança ativa e competente. 

Nessa direção, dentro da perspectiva Sócio-Histórico-Cultural (VYGOTSKY, 

1934/2006), foram selecionados como corpus para esta investigação dois portfólios 

produzidos no ano de2010, por duas professoras da educação infantil, de um colégio 

particular, da zona oeste da cidade de São Paulo. O objetivo desta pesquisa é 

compreender criticamente quais discursos sobre infância são instaurados nos 

                                                             
5 A partir do ano de 1991, as escolas de Reggio Emilia se tornaram visíveis aos olhos de todo o 
mundo quando, a Newsweek publicou um longo artigo destacando-a como a melhor escola voltada a 
crianças pequenas do mundo. Muitos pedagogos se entusiasmaram com sua experiência, dos quais 
se destacam, por exemplo, C. Freinet e Paulo Freire. A proposta central de Reggio consiste em 
desenvolver “as cem linguagens da criança” e por meio da documentação possibilitar um maior 
conhecimento dos processos de aprendizagem das crianças, criando uma memória para cada escola 
e um alto nível de discussão entre os professores, pois o registro material visa favorecer o processo 
de interpretação, de construção de sentido através do diálogo, da argumentação e da reflexão. 
(BARBOSA, 2008). 
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portfólios, enquanto documentação pedagógica, de forma que seja possível tornar 

mais visível as vozes das crianças nesse processo, visto que a produção 

compartilhada de significados pode contribuir para a expansão de conhecimento e 

do poder para agir no mundo de forma consciente e intencional.  

Buscando investigar quais as concepções de criança, de educação e de escola 

que estão por trás desses portfólios, elaborou-se a seguinte questão de pesquisa: 

Quais discursos sobre infância são instaurados nos portfólios? Para respondê-la, 

foram estabelecidas duas perguntas específicas, que auxiliarão a ordenação e a 

análise dos dados: (a) Como esses portfólios se caracterizam? (b) Quais são as 

marcas do processo de ensino-aprendizagem materializadas nos portfólios? 

Para atingir o objetivo deste estudo, o conceito marxiano de produção será 

fundamental, para refletir se o aluno é visto como força produtiva e se a divisão de 

trabalho, no espaço escolar, estabelece ou não produção de conhecimento, bem 

como se a argumentação produz criativamente o conhecimento científico a respeito 

dos portfólios como instrumento reflexivo da prática docente. 

O ser humano, desde o nascimento, aprende e se desenvolve, construindo 

um repertório de conhecimento e criando sua própria percepção e seus sentidos, a 

princípio, na relação com sua família e, mais tarde, nos contextos sociais dos quais 

participa. Partindo desse pressuposto, a escola exerce papel fundamental no 

processo de aprendizagem e desenvolvimento, uma vez que, nesse espaço, a 

criança é levada a agir de forma a compartilhar significados e a construir seus 

sentidos acerca do conhecimento produzido pela humanidade.  

Nas diversas atividades sociais em que o ser humano está presente, as 

interações ocorrem por meio da linguagem. Nas interações, as pessoas podem 

aceitar, refutar, confrontar, criar ideias e papéis que confirmam ou reorganizam sua 

posição social. Isso é o mesmo que afirmar que o ser humano se constrói na relação 

com o outro. Ele constitui o outro e é por ele constituído.  

O outro é parte de si, como ele é parte do outro (BAKHTIN/VOLOSHINOV, 

1929/2009). A produção de conhecimento ocorre a partir de como os processos de 

produção e negociação dos significados e sentidos da palavra são construídos 

durante a atividade em que ocorre a interação dos seres humanos com o meio social 

e com outros seres humanos, por meio da linguagem.  
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Como a produção de portfólios se fundamenta no uso da linguagem, uma vez 

que é por meio dela que se tem acesso aos conhecimentos revelados pelo seu 

autor, demonstrando, sobretudo, os sentidos atribuídos e as circunstâncias que o 

configuram. Isso permite compreender o modo como esses mesmos significados se 

constroem, na interação com os outros, na ação externa, o que não dispensa o 

processo de autoimplicação de quem o produz.  

Esta pesquisa, portanto, é realizada no quadro da Linguística Aplicada (LA), 

pois o seu caráter interdisciplinar, segundo Moita Lopes6 (2006) fornece um 

arcabouço teórico que atende aos objetivos do estudo, já que ela estabelece 

relações com outras ciências humanas, visando estudar com mais profundidade as 

várias faces da linguagem em uso. 

Pennycook (2006) afirma que a linguagem é “fundamental tanto para manter 

quanto para mudar a maneira como vivemos e compreendemos o mundo e nós 

mesmos” e que a conscientização desse fato é o primeiro passo rumo à 

transformação da sociedade. 

Outro aspecto relevante na LA é a sua percepção de língua “como um espaço 

aberto” (RAMPTON, 2006), uma vez que a linguagem tem papel central nas diversas 

áreas de atuação humana e os fenômenos sociais só existem inseridos em um 

campo de problematizações, na vida que se vive. 

A partir dessa perspectiva, surgem contribuições oriundas de diversas áreas 

que podem, por sua vez, fornecer subsídios teóricos e metodológicos úteis à 

discussão das questões propostas por este trabalho.  

Esta pesquisa insere-se no Grupo de Pesquisa Linguagem em Atividades no 

Contexto Escolar (LACE), da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-

SP). O LACE tem como foco principal a formação de educadores e alunos crítico-

reflexivos. Inclui pesquisas de intervenção crítico-colaborativas que investigam a 

constituição dos sujeitos, suas formas de participação e a produção de sentidos e 

significados em educação. Além disso, visa desenvolver e aprofundar: (a) a 

discussão dos modos como a linguagem está sendo enfocada nos contextos de 

                                                             
6 Professor titular, pesquisador do CNPq e pesquisador do Programa Cientistas do nosso Estado – 
FAPERJ. Suas áreas de interesse estão relacionadas ao discurso e práticas identitárias em contextos 
institucionais (escola, família, hospital, sindicato, comunidades de samba, de hip hop etc.), 
Letramentos escolares e não escolares (digitais, midiáticos) como espaços de construção das 
identidades sociais. 
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formação de professores e (b) um quadro teórico-metodológico para o trabalho de 

intervenção nos contextos profissionais escolares. 

Seu crescimento levou a origem de duas temáticas totalmente integradas: a 

temática Linguagem Criatividade e Multiplicidade (LCM), sob a liderança da Profa. 

Dra. Maria Cecília Magalhães e a temática Linguagem, Colaboração e Criticidade 

(LCM), sob a liderança da Profa. Dra. Fernanda Liberali, do qual faz parte esta 

pesquisa, pois se organiza a partir da necessidade de investigações sobre a 

linguagem na constituição criativa de espaços múltiplos de ensino-aprendizagem. 

Aborda questões de formação crítica em contexto mono e bilíngues, em que a 

linguagem permite a constituição de Cadeias Criativas (LIBERALI, 2009).  

A Cadeia Criativa se organiza como um espaço de formação em que os 

participantes geram novos significados, criando uma multiplicidade de possibilidades 

de participação no mundo. Partindo de Teoria da Atividade Sócio-Histórico-Cultural 

(Vygotsky, Leontiev, Bakhtin), as atividades são vistas como formas de 

transformação da ação do humano na vida e a pesquisa como uma forma de 

emancipação pela perspectiva de ação no/para/sobre/com o mundo. Os trabalhos se 

fundamentam, filosoficamente, nas bases Histórico-Dialéticas (Marx) e Monista 

(Spinoza) e, metodologicamente, na Pesquisa Crítica de Colaboração 

(MAGALHÃES, 2004). 

Dessa maneira, o grupo LACE tem uma preocupação com as questões da 

educação e da formação de professores, enfatizando a perspectiva da atividade 

sócio-histórico-cultural. Dentre os diversos pesquisadores do grupo, destacam-se 

Colasanto (2009), que investigou o relatório de avaliação na educação infantil; 

Guerra (2010), que pesquisou a formação de educadores: produzindo 

conhecimentos e possibilitando mudanças sociais na comunidade; Sanchez (2009) 

com o ensino-aprendizagem de inglês no Projeto Aprender Brincando, além dos 

projetos de Iniciação Científica: Contos de fada: aprendendo a ensinar inglês para 

crianças de 3 a 4 anos, por Edna Oliveira do Carmo; e Ensinar em inglês: a 

contribuição do grupo gestor para a Educação Bilíngue, por Viviane de Souza Klen 

Alves. 

Este estudo contribui para o desenvolvimento dos projetos do grupo LACE, 

pois tem o trabalho com portfólios surge a partir da necessidade de se tornar mais 

visível a aprendizagem das crianças da educação infantil, pois o uso de relatórios 
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individuais muitas vezes não traz a materialização do processo de ensino-

aprendizagem, além de usarem juízos de valor, classificação e exclusão 

(COLASANTO, 2009).  

Ao pesquisar outros estudos relacionados aos portfólios, verificou-se que a 

maioria das pesquisas envolve assuntos relacionados às questões de construção de 

portfólios de avaliação (LUSARDO, 2007; RAMIRES, 2008) ou pautadas na 

construção do conhecimento profissional em áreas como a formação de professores 

universitários e de profissionais de saúde, particularmente relativas à supervisão dos 

processos de formação e ao desenvolvimento curricular (VILLAS BOAS, 2004; SÁ-

CHAVES, 2004, 2005; CURTIS, 2000; NUNES, 2000). 

Essa pesquisa se justifica, portanto, pois, no enquadre da LA e do grupo 

LACE, o estudo dos discursos sobre infância instaurados nos portfólios se faz 

importante uma vez que se analisará a argumentação usada nessa produção a partir 

da dimensão verbo-visual (BRAIT, 2009), ou seja, da articulação entre os elementos 

verbais e visuais utilizados, revelando como se dá a divisão de trabalho e a 

produção de conhecimento de seus participantes. 

Nesse caso, a argumentação não agiria no sentido do convencer ou 

persuadir, mas, ao contrário, o foco da argumentação em situações de formação 

crítica estaria ligado a situações em que o contexto existe para a colaboração entre 

parceiros, ou seja, a construção do saber seria realizada a partir de situações 

desafiadoras que pressupõem a superação das restrições de forma conjunta. Para 

Liberali (2009), a linguagem se tornaria tanto o objeto a ser construído para criar 

espaços para a participação maior dos educadores nas discussões sobre sua 

prática, como o instrumento que serviria para desenvolver ideias e construir 

propostas concretas para a reconstrução de suas ações. 

Com isso, os mecanismos de apresentação das várias vozes ocupam lugar 

central, uma vez que apresentar os próprios pontos de vistas e combiná-los 

pressupõe um movimento de responsabilidade e responsividade, ou seja, os sujeitos 

são responsáveis por aquilo que produzem e respondem às necessidades colocadas 

pelo mundo. 

Tais premissas teóricas e metodológicas encaminharam a organização desta 

dissertação em quatro capítulos. No primeiro capítulo, há um breve relato sobre o 
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contexto histórico da educação infantil, passando pela construção do conceito de 

documentação pedagógica, para, assim, compreender-se a concepção de portfólio 

em contextos educacionais, seus tipos e contribuições para a prática pedagógica. 

No segundo capítulo, serão tratados os fundamentos teóricos da pesquisa 

relacionados à Teoria da Atividade Sócio-Histórico-Cultural (TASHC), segundo 

Vygotsky (1930/2006), Leontiev (1977) e Engeström (1987), à produção de 

conhecimento, sob a perspectiva de Marx e Engels (1846/2006), à concepção 

dialógica da linguagem proposta por Bakhtin, por meio dos conceitos de enunciado 

concreto e signo ideológico (BAKHTIN/VOLOSHINOV, 1929/2009), à dimensão 

verbo-visual da linguagem (BRAIT, 2009) e à argumentação como instrumento de 

mediação entre criança e educador. 

O terceiro capítulo abordará a metodologia da pesquisa, que se constitui em 

uma pesquisa de ação crítica, de cunho colaborativo, pois foi concebida em relação 

à prática no propósito de transformá-la, em um processo de construção coletiva de 

significados conduzidos por meio de ações discursivas entre os participantes, dentro 

de um coletivo social. 

No quarto capítulo, serão analisados dois portfólios produzidos em 2010, a 

partir da escolha de quatro atividades, duas de cada um, considerando o seu projeto 

gráfico e os elementos que os constituem, procurando compreender as vozes 

instauradas nesses discursos, por meio de relações dialógicas estabelecidas neste 

trabalho.  

Nas considerações finais, destacam-se algumas conclusões em torno dos 

aspectos apontados pela análise das atividades e possíveis encaminhamentos para 

a transformação no uso de portfólios na educação infantil, principalmente em relação 

à criança como um ser competente e ativo no processo de ensino aprendizagem. 
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CAPÍTULO 1 

A educação infantil e a concepção de portfólio	

 

 

 

Neste capítulo, será apresentado um breve histórico sobre a educação 

infantil, a legislação que hoje a regulamenta e a concepção de educador e de 

infância que deram origem a prática de documentação pedagógica, ressaltando-se o 

uso de portfólios. Em seguida, se abordará o que é um portfólio, seus tipos, sua 

concepção em contextos educacionais e como a maneira pela qual a criança é 

considerada condiciona a proposta pedagógica. 

 

1.1 Breve histórico da educação infantil 

 

De acordo com Nascimento (2004), o cuidado e a educação da criança 

pequena, realizados no ambiente doméstico, ao longo do tempo, foram cedendo 

espaço às práticas realizadas em instituições de guarda e educação da primeira 

infância, a partir da Revolução Industrial. Embora fosse recomendado que as 

crianças pequenas e os bebês permanecessem sob os cuidados maternos, os filhos 

de mulheres pobres e operárias poderiam frequentar as creches, o que as liberava 

para o trabalho. Em outras palavras, ainda que a separação entre mãe e filho fosse 

considerada negativa, a necessidade do trabalho feminino gerou uma solução 

dirigida às classes mais pobres da população.  

A partir dessa necessidade social, surgem, em meados do século XIX, as 

creches e pré-escolas com a intenção de dar suporte a uma nova questão: o direito 

da mãe trabalhadora. Nesse período, pós-abolição da escravatura e aumento do 

desenvolvimento cultural e tecnológico, a qualidade da educação oferecida nas 

instituições de educação infantil ficou em segundo plano, pois seu primeiro objetivo, 

naquele momento, era o de atender as crianças em suas necessidades de cuidado e 

higiene (KISHIMOTO, 2005). 
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Conforme os estudos de Veríssimo (2001), as primeiras creches foram 

criadas a partir de uma visão assistencial ou filantrópica, o que muitas vezes as 

confundiam com asilos ou internatos, pois tinham como objetivo combater a 

pobreza, a falta de higiene e a mortalidade infantil, consequências das condições de 

vida precárias das camadas populares. 

Segundo Faria (2000), a preocupação com a baixa qualidade do atendimento 

foi crescendo à medida que surgiram os primeiros estudos sobre as condições de 

funcionamento dessas instituições, principalmente, creches vinculadas aos órgãos 

de bem-estar social. As precárias condições dos prédios e equipamentos, a falta de 

materiais pedagógicos, a baixa escolaridade, a falta de formação dos educadores, a 

ausência de projetos pedagógicos e as dificuldades de comunicação com as famílias 

foram aspectos relevantes observados.  

A preocupação com a baixa qualidade da educação infantil, portanto, trouxe a 

criança para o centro das discussões: percebia-se que era necessário basear o 

atendimento no respeito aos direitos da criança, em primeiro lugar, para que fosse 

possível mostrar a legisladores e administradores a importância da garantia de um 

patamar mínimo de qualidade para creches e pré-escolas. 

No Brasil, a partir da década de 1970, a educação de crianças de zero a seis 

anos adquiriu um novo estatuto no campo das políticas e das teorias educacionais, 

assim, principalmente entre grupos ligados à universidade ou a profissionais da 

educação que se formularam os princípios que seriam acolhidos pela nova 

Constituição Federal de 1988 e que foram em grande parte mantidos na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9.394/96). 

A Lei definiu que o atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a 

seis anos de idade é dever do Estado, rompendo “com a concepção de que a 

educação infantil é uma falta que deva ser compensada por ações de Amparo e 

Assistência e acolhe a demanda da educação infantil como direito da criança” 

(CURY, 1998, p.15). 

A principal mudança foi o reconhecimento e a definição da educação infantil 

como primeira etapa da educação básica (composta também pelo ensino 

fundamental obrigatório de nove anos e pelo ensino médio), o que significou, na 

prática, a exigência de que prefeituras e outras instâncias governamentais 



22 

transferissem para o âmbito dos órgãos de educação a responsabilidade pelas redes 

de creche. 

Por essa razão, acompanhando as mudanças políticas e legais trazidas com 

a redemocratização do país, a discussão sobre a qualidade da educação oferecida 

nas instituições de educação infantil, para crianças de zero a seis anos, adquiriu 

maior destaque a partir da década de 1990. 

Em 1998, são criados os Referenciais Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil (RCNEI), nos quais creche e pré-escola são contempladas 

enquanto espaços de educação, elaborando-se um currículo próprio para a etapa 

que, mesmo não revestido de caráter obrigatório como as Diretrizes Curriculares 

Nacionais, acabaram sendo incorporadas às práticas pedagógicas institucionais, 

ainda que de maneira não uniforme e com ressalvas. Apesar das críticas a respeito 

desse documento, porém, principalmente relacionadas ao seu caráter cognitivista e 

ao fato de haver uma demasiada separação das experiências infantis em áreas de 

conhecimento (MARQUES, 2010), avaliou-se como significativa a sua contribuição 

para a construção de uma proposta curricular para a educação infantil, oferecendo 

aos sistemas de ensino, às instituições e aos professores elementos para a ação. 

Além dos RCNEI, outros documentos oficiais foram elaborados e seus 

materiais reforçam o caráter educacional e pedagógico da educação infantil, bem 

como a importância de refletir sobre tempos, espaços e formas de organização que 

propiciem à criança o acesso ao conhecimento em contextos integrados de cuidado 

e educação. 

Assim sendo, em termos de legislação brasileira, o conjunto de fundamentos 

legais que estabelecem normas para a avaliação na educação infantil, no Brasil, é 

formado: pela Constituição Federal de 1988, que reconhece o dever do Estado e o 

direito da criança de ser atendida em creches e pré-escolas e vincula esse 

atendimento à área educacional; pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB 9.394/96), que regulamenta a educação infantil, definindo-a como 

primeira etapa da educação básica e indicando como sua finalidade o 

desenvolvimento integral da criança de zero a seis anos de idade, em seus aspectos 

físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da 

comunidade; e, por fim, pelos Parâmetros de Qualidade para a Educação Infantil 

(2006) que se constituem em um conjunto de referências e orientações pedagógicas 
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que visam a contribuir com a implantação de práticas educativas de qualidade que 

possam promover e ampliar as condições necessárias para o exercício da cidadania 

das crianças brasileiras. 

Em um contexto histórico internacional também se percebe um amplo 

movimento de elaboração de propostas curriculares para a educação básica, 

fundadas especialmente nas formulações da denominada “teoria construtivista”, do 

“sócio-construtivismo7” vygotskyniano, da epistemologia genética de Piaget e seus 

desdobramentos (os estudos de Emília Ferreiro sobre a língua, por exemplo), que 

refletem os paradigmas da época e influenciaram o contexto nacional. 

O início do século XXI, dessa forma, dá continuidade a esse processo de 

mudanças desencadeado pelas reformas da década anterior. É um período de 

ajustes e adaptações, que ainda enfrenta grandes dificuldades para obter as 

desejadas melhorias de qualidade. 

Em virtude disso, a busca pela qualidade na educação infantil desencadeou 

diversos estudos abrangendo as mais variadas temáticas relativas às práticas de 

educação. De acordo com Krammer (1997), é preciso pensar a creche, a pré-escola 

e a escola como instâncias de formação cultural e ver as crianças como sujeitos 

sociais. Partindo dessa premissa, não se pode trabalhar o conhecimento de maneira 

fragmentada, mas privilegiar o corpo e a mente de modo indissociável, assim como 

as diferentes linguagens do mundo infantil. 

A Educação infantil é um espaço de convivência, de brincar, de criar, de 

aproveitar a infância. Esse espaço deve ter outros parâmetros e outra ordem, 

devendo construir a autonomia, a coletividade, a solidariedade, a inclusão, a 

cidadania, enfim, um projeto educativo baseado nesses princípios. Para essa 

reorganização, entretanto, fica uma pergunta: quais são as concepções de criança, 

educação e escola que privilegiam esses princípios? No próximo item, tais preceitos 

serão discutidos, alinhados aos objetivos da inserção da documentação pedagógica 

na educação infantil. 

 

                                                             
7No grupo LACE de pesquisa, prefere-se usar o termo sócio-histórico-cultural, pois os sujeitos estão 
sempre envolvidos em um contexto social, histórico e marcados culturalmente, mas em virtude do 
termo sócio-construtivismo ser comumente usado em espaços escolares e hoje reconhecido 
socialmente, uma vez que é utilizado em várias escolas, inclusive na escola em que foi realizada esta 
pesquisa, optou-se por usar a nomenclatura mais conhecida. 
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1.2 Concepções de criança, educação e escola: objetivos da documentação 

pedagógica 

 

A construção do conceito de criança como sujeito de direitos perpassa uma 

intrincada rede de relações e interesses da sociedade contemporânea diante da 

criança e de sua educação. 

Segundo Charlot (1986), a noção de infância não está fundamentalmente 

relacionada à educação, porém, dificilmente uma teoria da educação é concebida 

sem nenhuma referência à infância. Para se compreender, portanto, quais discursos 

sobre infância são instaurados nos portfólios torna-se necessário e fundamental, em 

um primeiro momento, localizar as raízes do conceito moderno de infância, bem 

como as perspectivas educativas a ele inerentes. 

As concepções de infância não foram sempre as mesmas no decorrer da 

história. Houve transformações e as práticas que passaram a focalizar as 

especificidades que as distinguiram dos adultos são recentes, conforme afirma 

Sarmento: 

A ideia de criança é uma ideia moderna [...] durante grande parte da 
Idade Média, as crianças foram consideradas como meros seres 
biológicos, sem estatuto social nem autonomia existencial. [...] daí 
que, paradoxalmente, apesar de ter havido sempre crianças, seres 
biológicos de geração jovem, nem sempre houve infância, categoria 
social de estatuto próprio. (SARMENTO, 2002, p. 10). 

Mais recentemente, com o estabelecimento de uma nova ordem política, 

social e econômica, impulsionada por diversos fatores, dentre os quais o capitalismo 

industrial, o neoliberalismo e suas consequências (migrações, surgimento da família 

nuclear e burguesa, adstrição da criança à família e ideia de escola), ocorreram 

transformações que influenciaram a organização da estrutura familiar e, 

consequentemente, a vida das crianças. 

Essa nova organização fez com que surgisse, além de um novo sentimento 

pela infância, a criação de instituições públicas destinadas às crianças. Logo, para a 

nova sociedade que despontava, a criança precisaria ser escolarizada e preparada 

para uma atuação futura. Nessa perspectiva, dois sentimentos acerca da infância 

emergiram, segundo Ariès (1981), o de “paparicação”, que considerava a criança 
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frágil e inocente, e o de moralização, a partir do qual a criança precisava ser 

disciplinada e enquadrada para essa nova ordem social. 

Entende-se, então, que o lugar da criança na sociedade não se deu sempre 

da mesma forma. Ao longo dos tempos, a criança pode ser considerada uma 

expressão de cada sociedade marcada por suas dimensões culturais, religiosas, 

econômicas, políticas, etc. 

Freire (2002), ao discutir a forma como a escola trabalha, faz uma crítica em 

relação a essa instituição que se dirige a crianças ideais e não reais, priorizando um 

modelo abstrato de infância. 

Que criança pode ser somente polida, imóvel, dócil, inteligente, 
bondosa, silenciosa, enfim, dotada de todas as virtudes que 
compõem o modelo ideal de aluno? Criança ri, corre, chuta, faz 
barulho, perturba, é perversa, bondosa, amorosa e maldosa. Que 
pedagogia se dirige a essa criança? Que pedagogia investe na 
criança que fantasia, que corre, que ri, que grita...? (FREIRE, 2002, 
p.115) 

Essas interrogações revelam a necessidade de se quebrar às representações 

pautadas em modelos funcionalistas e reprodutivistas sobre as crianças e sobre a 

infância, os quais ignoram a questão de que as crianças não se limitam apenas a 

interiorizar a sociedade em que nasceram e que podem contribuir para uma 

mudança cultural (CORSARO, 2011). 

Nesse sentido, a partir do século XX, grande parte dos estudos relacionados 

à infância foi influenciada pelas teorias dominantes da psicologia do 

desenvolvimento, pois apresentavam a visão de uma criança mais ativa do que 

passiva, envolvida na apropriação de informações de seu ambiente para usá-las na 

sua organização, construindo, assim, sua própria interpretação do mundo. 

Entre esses psicólogos, ressaltam-se as pesquisas realizadas por Jean Piaget 

e Lev Vygotsky, pois ambos destacaram o papel ativo da criança no 

desenvolvimento humano. 

Corsaro (2011), em seu livro Sociologia da Infância, no qual explora de 

maneira minuciosa as questões da infância sob uma perspectiva sociológica, 

destaca a importância de ambos os autores para a sociologia das crianças, pois a 

noção piagetiana de estágios é importante para que se perceba que as crianças 

organizam seus mundos de maneira qualitativamente diferente dos adultos e a visão 
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sociocultural do desenvolvimento humano de Vygotsky ajuda a entender a partir de 

atividades práticas das crianças como elas lidam com problemas cotidianos, 

desenvolvendo estratégias a partir da interação com outras pessoas.  

Essas ideias passaram a ser difundidas a partir do que se denominou “teoria 

construtivista” e “sócio-construtivismo”, o que gerou um amplo movimento 

internacional8 de elaboração de propostas curriculares para a educação básica, 

fundadas nas concepções dessas teorias. No contexto brasileiro, a própria LDB 

prevê a elaboração de um documento orientador, conforme disposto no artigo 9o, 

IV35. 

A União incumbir-se-á de: IV – estabelecer, em colaboração com os 
Estados, O Distrito Federal e os Municípios, competências e 
diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino 
médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de 
modo a assegurar a formação básica comum. (BRASIL, 1996) 

Diversos outros documentos oficiais9foram elaborados, na década de noventa 

e no início deste século, como formas de responder à necessidade de fornecer 

subsídios à elaboração de propostas pedagógicas e curriculares para creches e pré-

escolas, considerando a autonomia conferida aos sistemas de ensino e às 

instituições, bem como o direito da criança de ser vista como competente e a ter 

espaço de participação.  

Nesse sentido, a concepção de criança pretendida neste estudo está 

ancorada na perspectiva Sócio-Histórico-Cultural, levando em consideração que a 

aprendizagem impulsiona o desenvolvimento e que o papel do adulto na relação 

com a criança será de mediador entre ela e seu entorno, atendendo sua cultura e 

seu contexto social. 

Para garantir o direito da criança a participar de sua própria educação, a 

documentação pedagógica representa uma das conquistas do século XX, no âmbito 

da pedagogia da infância, pois um dos seus grandes valores é o de que permite 

colocar em diálogo duas culturas: a cultura da criança e a cultura do adulto. De 

acordo com Oliveira-Formosinho (2007)10, esse diálogo é fundamental para 

                                                             
8 Cabe ressaltar os Orientamenti na Itália (1991), a Reforma do Ensino Espanhol (1992), as 
reformulações francesa (1992), argentina (1996) e portuguesa (1996). 
9 BRASIL, 1996; BRASIL, 2006a; BRASIL, 2009a; BRASIL, 2009b; BRASIL, 2009c. 
10 Júlia Oliveira-Formosinho, Professora associada do Instituto de Estudos da Criança (IEC) da 
Universidade do Minho e vice-presidente da Associação Criança, de Braga, Portugal. Assessora 
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(re)construir de modo crítico, reflexivo e compartilhado a realidade educacional. Uma 

realidade inspirada e sustentada em uma pedagogia de caráter sócio-construtivista, 

dentre outros que olha para as crianças e os seus professores como coprotagonistas 

e coautores do processo de construção de conhecimento. 

No âmbito desta pesquisa, a documentação é entendida não como um 

processo esporádico, isolado, um registro final ou uma coleção de documentos 

arquivados, mas como a essência, o ponto chave da comunicação, da reflexão e da 

interação que envolve as crianças, os professores, as famílias das crianças e os 

pesquisadores (OLIVEIRA-FORMOSINHO e KISHIMOTO, 2002; OLIVEIRA-

FORMOSINHO e AZEVEDO, 2002, 2006.). 

Ela também é um reflexo do saber, do conhecimento, das ideias, das crenças 

e valores, assim como das imagens que cada participante vai construindo acerca 

dos processos transformativos e da aprendizagem, das crianças e dos adultos. 

Além disso, a evolução tecnológica recente ampliou em muito, as 

possibilidades da documentação tendo apoiado a sua complexidade como meio de 

criar memória, identidade e cultura pedagógicas. 

Etimologicamente a palavra documentação deriva do latim documentatio que 

em português significa: 

1. Ato, processo ou efeito de documentar; 

2. Reunião de documentos com o propósito de esclarecer ou provar alguma 

coisa; 

3. Somatório de documentos que identifique alguém ou alguma coisa 

(empresa, instituição, etc.); 

4. A totalidade ou cada um dos processos de seleção, classificação e 

organização das informações constantes dos documentos de qualquer 

natureza; 

5. Organização de um acervo de uma instituição (museus, arquivos, 

bibliotecas etc.), segundo os preceitos da documentologia.11 

                                                                                                                                                                                              
internacional da rede de pesquisadores dos contextos integrados de educação infantil, da Faculdade 
de Educação da Universidade de São Paulo, e membro da direção da Associação Europeia de 
Investigação em Educação da Infância.  
11 Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. 



28 

Rinaldi (2006)12 afirma que esse conceito só muito recentemente se moveu 

para o meio escolástico, especificamente para o discurso da pedagogia e, nesse 

movimento, sofreu modificações substanciais na sua definição. Para a autora, a 

documentação entendida como uma coleção de documentos usados com o objetivo 

de mostrar a verdade dos fatos ou de confirmar uma tese está historicamente 

conectada com uma concepção de conhecimento como algo objetivo, mensurável e 

capaz de ser rigorosamente demonstrado. 

A documentação entendida pela autora é um processo de construção de 

significado. Do seu ponto de vista, essa (re)significação do conceito se deve, 

essencialmente, ao fato de existir uma nova visão de aprendizagem, pois grande 

parte da aprendizagem ocorrida na escola assume o sentido de participação dos 

sujeitos (professores, alunos, comunidade). 

Na atualidade, reconhece-se a aprendizagem como um processo de 

construção que requer o envolvimento dos sujeitos e, como existem múltiplas 

realidades, é necessário levar em consideração vários pontos de vista a respeito 

dela. Dessa maneira, não se procura uma verdade objetiva e inquestionável, mas 

reconhece-se que a objetividade tem sustentação em processos de triangulação que 

envolvem as múltiplas subjetividades em interação e que o conhecimento se constrói 

em colaboração, a partir de experiências relevantes que, por meio da 

documentação, podem ser analisadas, rememoradas, reexaminadas e, 

consequentemente, reconstruídas. 

Nessa perspectiva, a documentação pedagógica é uma estratégia para criar 

descrições, análises, interpretações e compreensão, além de permitir aos 

professores fazer interpretações das aprendizagens realizadas pelas crianças e agir 

em consonância com essas interpretações. 

A documentação inscreve-se em uma visão democrática de educação que 

reconhece a todos os atores implicados no processo educativo o direito à 

participação. Do ponto de vista epistemológico, tal concepção de educação se 

ancora no paradigma sócio-construtivistada aprendizagem subjacente às 

pedagogias participativas. Essa compreensão, ao longo da história da pedagogia, 

tem procurado fazer um corte epistemológico e praxiológico com o paradigma 

                                                             
12 Carlina Rinaldi é consultora de Reggio Children, a instituição internacional dedicada à pesquisa e à 
disseminação da abordagem de Reggio Emilia. 
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tradicional que, paradoxalmente, continua muito enraizado nas instituições 

educacionais (DAHLBERG, MOSS e PENCE, 2003). 

De acordo com Oliveira-Formosinho (2007), o modo tradicional de fazer 

pedagogia demonstra que a tarefa central dos professores é diagnosticar, prescrever 

tarefas e objetivos, moldar e reforçar comportamentos e avaliar produtos. Nesse 

paradigma, a documentação centra-se nos resultados e na comparação das 

realizações individuais com as normas, desvalorizando os processos que as 

crianças usam para realizar suas ações. 

Sabe-se, no entanto, que, quando os professores se centram apenas nos 

resultados, especialmente nos resultados predeterminados, deixam de lado variáveis 

importantes como a dinâmica da própria experiência e o diálogo interativo que se 

gera e que desempenha um papel crucial na aprendizagem das crianças. Por outro 

lado, quando a atenção dos professores se dirige para os processos, então os 

professores olham os resultados como algo intrínseco a eles. Nesse caso, a 

documentação passa a fazer parte integrante do processo de aprendizagem e os 

professores procuram, por meio do processo avaliativo, encontrar formas mais 

equitativas de compreender o modo como as crianças constroem conhecimento e 

como atribuem significado ao mundo para poderem participar nesse processo. 

Conforme aponta Marques (2010), contudo, em sua tese de doutorado A 

construção de práticas de registro e documentação no cotidiano do trabalho 

pedagógico da educação infantil, o registro de práticas, mesmo antes do 

desenvolvimento de pesquisas sobre documentação pedagógica, existiu em outras 

épocas no espaço escolar. Segundo a autora, os Boletins dos Parques Infantis, por 

exemplo, continham relatos de educadoras dos Parques e traziam indicações de 

como preencher fichas de observação das crianças. Também foram encontrados 

cadernos contendo planejamento, relatos de observações, lembretes e informações 

pontuais. 

Inicialmente, as formas de documentar as práticas didáticas nas escolas 

assumiram procedimentos padronizados cujo foco recaía sobre os resultados da 

ação didática (BASSOTTO, 2001). Com o aparecimento dos modelos de ensino 

derivados das teorias curriculares da década de 70, começa a ser difundido um 

tipo de documentação do processo, na qual a ênfase recaía sobre a documentação 

do planejamento que precede a aula, pautado na concepção de atividade docente 
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como uma sucessão de ações ordenadas relacionadas a objetivos educativos e 

didáticos. 

De acordo com Bassotto (2001), a partir de suas pesquisas sobre o 

significado da documentação, esse processo teve repercussão mais significativa nas 

escolas italianas nos anos 70, com o surgimento de novos modelos organizativos 

das escolas em um contexto de transformações culturais. As associações de 

professores, tendo como principal fonte de inspiração o movimento de educação 

popular de Freinet13, criavam muitas ocasiões de troca de experiências e de 

pesquisa didática, favorecendo o interesse pela documentação. 

Nos anos 90, também na Itália, com as legislações referentes à autonomia 

escolar, a documentação institucional adquire um caráter técnico-didático, e não 

apenas burocrático, enquanto possibilidade de reflexão, confronto, análise da ação, 

instrumento que permite às crianças a percepção de seu próprio processo de 

desenvolvimento. 

Em síntese, a documentação pedagógica, como é difundida hoje, surgiu no 

contexto italiano, entre os anos 60 e 70 em meio à efervescência cultural da época, 

trazendo consigo a necessidade de produzir novas formas de conceber a escola e o 

processo educacional. 

A documentação não cumpre um fim em si mesmo, mas se torna viva na 

retomada das ações, na reflexão do proposto, na organização de novas estratégias. 

Ela pode ser apresentada de muitas maneiras diferentes, incluindo painéis, materiais 

escritos à mão ou digitados, como livros, cadernos, cartas, panfletos, e ainda caixas, 

tecidos, instalações e outros tipos de materiais.  

Existem, portanto, diferentes modalidades e instrumentos de documentação 

construídos a partir dos objetivos a serem alcançados. A partir dos estudos italianos 

a respeito da documentação, Maviglia (2000) em seu livro Planejamento e ensino no 

Jardim de infância14,elenca algumas possibilidades: 

 

                                                             
13 A pedagogia Freinet é uma proposta de ensino-aprendizagem voltada para a cooperação, que 
Rousseau defendeu e que ele amplia, atribuindo grande importância a uma prática escolar que parta 
da análise crítica da realidade na qual os alunos estão inseridos. Sua vanguarda está em visualizar 
um processo de ensino-aprendizagem que considere os envolvidos como verdadeiros cidadãos, 
sujeitos críticos que analisam a realidade e interferem nela (ELIAS, SANCHES, 2008). 
14 Tradução de Progettualità e Didattica nella scuola dell’infanzia. 
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Quadro 1: Possibilidades de documentação pedagógica 

DOCUMENTO O QUE PODE CONTER A QUEM SE 
DESTINA PARA QUE SERVE 

Diário de 
bordo 

Observações ocasionais ou 
periódicas sobre atividades, 

crianças, experiências. 

Impressões sobre atividades 
desenvolvidas. 

Coleta cronológica de 
projetos, ideias, iniciativas, 

etc. 

Professores 

Ter uma memória imediata da 
experiência escolar 

Construir uma cronologia de 
acontecimentos e ideias 

elaboradas pelo grupo de 
educadores. 

Registro de 
turma e de 

escola 

Planejamento 

Organização de turmas/ da 
escola 

Projetos didáticos realizados 

Observações 

Avaliação 

Professores 

Administradores 

Documentar e justificar o 
trabalho desenvolvido e as 

escolhas efetuadas 

Tornar públicos os resultados 
da ação 

Vídeo 

Apresentação do projeto 
pedagógico da escola e da 

sua organização 

Documentação de iniciativas 
particulares ou projetos 

didáticos 

Pais 

Professores 

Ilustrar o projeto pedagógico e 
seu funcionamento 

Ilustrar algumas iniciativas 
didáticas ou projetos 

Socializar os resultados da 
ação educativa 

Pasta pessoal 

(maleta) 

Produções da criança 

Pensamentos, imagens 
sobre a escola de ensino 

fundamental elaborados pela 
criança 

Atividades preferidas da 
criança 

Palavras que a criança já 
sabe escrever 

Crianças 

Pais 

Professores 

“Acompanhar” a criança e 
“apresentá-la” aos 

professores de ensino 
fundamental 

Conhecer melhor a criança 

Apresentar algumas 
experiências desenvolvidas 
pela criança na escola de 

educação infantil 

Álbum 
fotográfico 

Fotografias de 
acontecimentos e atividades 

da escola 

Crianças 

Pais 

Professores 

Professores do 
ensino 

fundamental 

Lembrar alguns momentos 
vividos na escola 

Documentar algumas 
experiências 

Álbum de 
desenhos 

(individual ou 
coletivo) 

Desenhos realizados pelas 
crianças sozinhas ou em 
grupo e organizados de 
acordo com um critério 

(cronológico, por tema, por 
projeto) 

Crianças 

Pais 

Professores 
Professores do 

ensino 
fundamental 

Conhecer a representação 
gráfica da criança 

Identificar temas gráficos e 
expressivos mais recorrentes 
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Produtos 
multimídia 

Ilustrações do projeto 
educativo da escola e da sua 

organização 

Documentação de algumas 
experiências significativas 

Pais 

Professores do 
ensino 

fundamental 

Ilustrar o funcionamento da 
escola nos planos pedagógico 

e organizacional 

Documentar algumas 
experiências didáticas 

Coleta de 
cartazes 

Ilustração de alguns 
documentos ou atividades 

desenvolvidas 

Crianças 

Pais 

Lembrar momentos vividos na 
escola 

Stand didático 
Produtos realizados pelas 

crianças ao longo do ano ou 
coletados no ambiente 

Crianças 

Pais 

Relembrar algumas 
experiências 

Socializar os resultados de 
determinadas atividades 

Construir uma memória da 
escola 

Com base em CERVELLATI, M.; PERINI, R. A scuola a 5 anni. Milano: Carlo Signorelli Editrice, 1998. 

 

Os instrumentos destacados pelo autor aproximam a documentação às ideias 

de memória, comunicação e socialização. Na bibliografia brasileira, o termo que 

talvez se aproxime mais à ideia de documentação é registro. A denominação de 

registro é apresentada nos textos de Madalena Freire15 (1996) e, para a autora, 

registrar a prática significa estudar a aula, refletir sobre o trabalho pedagógico e 

abrir-se ao processo de formação.  

O registro que o professor faz do seu trabalho pode ser um instrumento de 

documentação, entendido como um processo mais amplo de sistematização e 

construção de memória sobre o trabalho pedagógico, sobre o processo de 

desenvolvimento da criança, sobre a trajetória de um grupo ou de uma escola. 

Entre as maneiras de documentar também se encontra o portfólio. Nesse 

sentido, de acordo com Marques (2010), é interessante observar que a 

documentação pode estar a serviço do educador, pois, como instrumento de 

reflexão sobre a prática, de avaliação do processo de aprendizagem, de 

planejamento, contribui para uma melhoria da ação das crianças, porque, ao 

elaborarem seus portfólios, selecionando produções, imagens, textos, constroem, 

com o professor, a memória de seu percurso de formação. Além disso, para as 

                                                             
15Filha do educador Paulo Freire e autora dos livros Sala de Aula - Que Espaço é Esse? e A Paixão 
de Conhecer o Mundo, entre outros, Madalena Freire é educadora que associa aprendizagem e 
inovação. Ao longo de sua carreira, inspirou várias escolas consideradas inovadoras nos anos 80 e, 
desde então, trabalha também com assessoria de secretarias de educação municipais e estaduais. 



33 

famílias, torna-se uma possibilidade de acesso ao trabalho pedagógico desenvolvido 

na escola e à trajetória da criança naquele grupo. 

 

1.3 Portfólios na esfera escolar: conceitos, tipos e usos 

 

Inicialmente, ao procurar os significados dicionarizados do termo portfólio, a 

primeira definição, localizada no Cambrigde Dictionary of American English (2000), 

é: “uma pasta grande utilizada para carregar desenhos grandes, documentos, ou 

outros papéis. Um portfólio também é uma coleção de desenhos ou outros papéis 

que representam o trabalho de uma pessoa” 16·. Outra definição de portfólio é: “uma 

maneira de você tornar portátil alguma coisa. Portfólio quer dizer portando folhas [...] 

maneira de levar uma coisa de forma preservada [...] uma coisa física, que preserva 

um material que será mostrado, mas que também traz um conceito na sua forma de 

organização.” (NAKAGAWA, 2008, p.9). A origem etimológica da palavra, por sua 

vez, provém das palavras italianas “portare”, que significa levar, e “foglio”, que 

significa papel ou folha (KEMP e TOPEROFF, 2006). 

Pode-se observar, portanto, que o termo portfólio apresenta dois significados 

distintos, embora relacionados: (a) espaço de arquivamento e transporte de textos e 

(b) conjunto de textos, de trabalhos, organizados por seu autor, segundo 

determinados objetivos, para determinado interlocutor. 

O portfólio é uma modalidade de registro retirada do campo das artes e que 

aparece com o objetivo de criar novas formas de avaliação para o desenvolvimento 

das inteligências artísticas. O seu conceito surgiu na história das artes e denomina 

um conjunto de trabalhos de um artista (desenhista, cartunista, fotógrafo etc.) ou de 

fotos de ator ou modelo usado para divulgação das produções entre os clientes. 

Nesse caso, é um instrumento útil pela possibilidade de poder comprovar os 

trabalhos individuais exemplares, as suas capacidades criadoras e artísticas. Para 

Camargo (apud BICUDO e SILVA JR., 1999, p. 176), os artistas “apostam no 

potencial de eloquência do porta-fólios para descrever o indescritível, para dizer o 

que não é dizível”.  

                                                             
16Tradução nossa do inglês “Cambrigde Dictionary of American English. Edited by Sidney I. Landau. 
Cambridge University Press, 2000. 
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Em algumas profissões, como no caso do estilismo, do cinema, da fotografia, 

da arquitetura, do marketing ou do design, são as próprias características pessoais, 

institucionais ou do produto que, mais normalmente, se procuram demonstrar com o 

objetivo de entrada no mercado, sendo isso o que os documentos arquivados 

pretendem trazer à evidência.  

Embora esse conceito tenha sido emprestado de outras áreas do 

conhecimento, em países como os Estados Unidos da América, a Association for 

Supervisionand Curriculum17considerou o uso de portfólios em educação uma das 

três metodologias mais credíveis, sendo uma estratégia que pode corresponder à 

necessidade de aprofundar o conhecimento sobre a relação ensino-aprendizagem, 

pois permite estabelecer cada vez mais e melhor compreensão e, por conseguinte 

elevados índices de qualidade. 

Na educação, passou-se a falar em portfólio na década de 1980 (GRUBB; 

COURTNEY, 1996), principalmente, nas universidades americanas (ZUBIZARRETA, 

2009), como contribuição para o aprofundamento reflexivo das concepções de 

avaliação. Na Itália, o portfólio passou a ser divulgado na década de 1990, mas 

como parte da documentação pedagógica das escolas de educação infantil, da 

região da Reggio Emília, com o objetivo de se criar uma nova cultura de 

documentação. Como instrumento de avaliação e, ao mesmo tempo, estratégia de 

formação tem sido corrente na última década em âmbito escolar e universitário, em 

Portugal (SÁ-CHAVES, 2005).  

Tal utilização ocorreu em função da busca por práticas de registro que 

pudessem responder mais adequadamente aos avanços das teorias de 

aprendizagem, especialmente relacionadas ao sócio-construtivismo, no qual se 

refere ao caráter processual do ensino e da aprendizagem, bem como da 

participação ativa do aluno em todas as fases desse processo. 

Esse instrumento já se apresenta com algumas classificações: portfólio 

particular, de aprendizagem, demonstrativo e, recentemente, passa-se a incluir o 

webfólio (SHORES e GRACE, 2001). 

                                                             
17Association for Supervisionand Curriculum (ASCD), fundada em 1943, é uma organização 
americana de liderança educacional dedicada a promover as melhores práticas e políticas para o 
sucesso de cada aluno. Possui 160.000 membros em 148 países, na maioria educadores, 
profissionais de todos os níveis e áreas: superintendentes, supervisores, diretores, professores e 
membros do conselho escolar. 
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O primeiro tipo de portfólio, o particular, geralmente é utilizado pelos 

professores para manter registros de seus alunos, como boletim, informações 

pessoais como históricos médicos, número de telefone dos pais, etc. São, na maioria 

das vezes, realizados registros sistemáticos, de observações de conduta, atitudes, 

situações e anotações de entrevistas feitas com os alunos ou com seus familiares. 

O portfólio de aprendizagem favorece a reflexão sobre o próprio aprendizado 

e possibilita uma comunicação mais direta entre professor e alunos, bem como entre 

alunos e conteúdos. Contêm anotações, rascunhos e esboço preliminar de projetos 

em andamento, amostras de trabalhos e diário de aprendizagem do estudante. Esse 

material é de consulta tanto do professor quanto do aluno. 

Agregando os elementos do portfólio de aprendizagem e do particular, o 

terceiro tipo, o demonstrativo procura evidenciar os resultados dos trabalhos 

realizados, quer sejam aqueles que demonstram crescimentos efetivos, quer sejam 

aqueles que apontam os problemas de aprendizagem. É composto de amostras 

representativas de trabalhos, destacando os avanços importantes do aluno ou 

problemas persistentes. Além disso, ao final do ano podem ser apresentados à 

professora da série seguinte. Podem conter fotografias, gravações, desenhos, 

cópias de relatos narrativos dos alunos, trabalhos artísticos, pesquisas e diários de 

aprendizagem.  

Por fim, o webfólio, usa tecnologias digitais como recipientes dos trabalhos, 

permitindo ao aluno ou ao professor colecionar e organizar artefatos de vários tipos 

de mídia, como áudio, vídeo, gráfico e texto, usando links de hipertexto para 

organizar o material, conectando a evidência aos objetivos pessoais ou aos padrões 

da escola ou instituição. 

A seleção do material que o compõe deve ser feita em colaboração entre o 

professor e o aluno, fundamentada em critérios negociados, referentes aos objetivos 

que se pretende alcançar. O material selecionado deve ser variado, contendo 

registros escritos pelo professor e pelo aluno, fotos e, principalmente, amostras de 

trabalhos dos alunos, contemplando diversos aspectos ou dimensões de seu 

processo de aprendizagem. 

O que caracteriza definitivamente o portfólio como um instrumento reflexivo 

não é somente o seu formato físico (caderno, pasta, caixa, CD-ROM, etc.), mas sim 
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a concepção de ensino e aprendizagem que veicula, no caso desta pesquisa, 

associada a uma concepção sócio-construtivista, na qual se procura entender como 

as crianças exploram e constroem sua leitura de mundo e como acontecem seus 

processos de aprendizagem.  

Tal questão torna-se relevante para este estudo, uma vez que ajuda a refletir 

sobre a maneira com que a criança é vista e as construções de infância que 

perpassam o olhar dos adultos envolvidos no processo por meio de suas 

intervenções como educadores. Os profissionais, assim, têm a oportunidade de 

resolver problemas com os quais se deparam, tornando-se autores das suas 

práticas e não apenas aplicadores e reprodutores de soluções, revelando a natureza 

indissociável dos processos de formação e de vida. 

De acordo com o exposto, percebe-se que são diferentes os focos sobre os 

quais recai a documentação: sobre a criança, sobre os contextos educativos, sobre 

as atividades pedagógicas, sobre as relações escola-família e escola-comunidade. 

Da mesma forma, são diferentes as possibilidades e modalidades de documentação 

construídas a partir das necessidades e características de cada contexto. Não 

existem, portanto, modelos definidos de como documentar, o que não significa a 

inexistência de critérios que permitam avaliar a adequação de uma documentação a 

seus propósitos e interlocutores. 

A contextualização histórica apresentada e as concepções relacionadas à 

documentação pedagógica, discutidas neste capítulo, permitem que sejam 

analisados nos portfólios os diversos discursos sobre infância, a partir da 

constituição verbal e verbo-visual do objeto, as concepções de criança, de educador 

e de produção de conhecimento no processo de ensino-aprendizagem. Para 

compreender melhor tais conceitos, no próximo capítulo, serão tratados de maneira 

mais detalhada os pressupostos teóricos que fundamentam esta pesquisa. 
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CAPÍTULO 2 

Portfólio: produção de conhecimento e constituição do objeto 

 

 

 

Com o objetivo de apresentar o arcabouço teórico que embasa o presente 

estudo, este capítulo abordará inicialmente algumas questões relacionadas à Teoria 

da Atividade18 Sócio-Histórico-Cultural (TASHC) e sua influência no processo de 

ensino e aprendizagem.  

A seguir, apresenta-se uma discussão sobre linguagem e produção de 

conhecimento baseada nas ideias de Marx e Engels, nos conceitos vygotskianos de 

sentido e significado e na concepção dialógica da linguagem defendida por Bakhtin e 

o Círculo. Na terceira seção, tratar-se-á da argumentação a partir de seu percurso 

histórico como mediadora do processo de conscientização do indivíduo, pois, a partir 

da maneira como a linguagem se organiza e de como as ideias interagem na 

produção dos portfólios, é possível perceber como se dá a divisão de trabalho, em 

sala de aula, e como alunos e professoras constroem conhecimento.  

A linguagem verbo-visual será abordada na quarta seção a partir dos estudos 

de Brait (1996, 2003, 2004, 2006, 2009), baseados em Bakhtin e o Círculo, sobre a 

articulação entre o verbal e o visual, em uma concepção dialógica da linguagem, na 

qual esses elementos participam da constituição dos discursos dos sujeitos e, 

consequentemente, de suas identidades. 

Como o corpus da pesquisa também traz a análise de imagens, no caso de 

fotografias, será apresentado, ao final deste capítulo, um breve estudo sobre o seu 

percurso histórico e algumas características da imagem fotográfica que ajudarão a 

compreender como os discursos de diferentes vozes são instaurados no decorrer do 

processo de produção de portfólios e como eles marcam os sentidos e significados 

construídos sobre o papel da criança no processo de ensino aprendizagem.  

 
                                                             
18 A palavra atividade será grafada em letra maiúscula quando se tratar da Teoria da Atividade e em 
letra minúscula ao se referir às tarefas realizadas pelas crianças no decorrer do processo de 
produção dos portfólios. 
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2.1 Teoria da Atividade Sócio-Histórico-Cultural (TASCH) 

 

O ponto de partida para o entendimento da Teoria da Atividade Sócio-

Histórico-Cultural (TASHC)19 está na filosofia marxista, pois o seu precursor, o 

psicólogo russo Lev Vygotsky, dedicou seus estudos sobre o funcionamento do 

intelecto humano, em especial, a consciência humana, sob influência da teoria 

marxista e das concepções de Engels em relação ao trabalho humano como 

construção social e cultural, mediada por interações com outros sujeitos. 

Marx e Engels (2006) define trabalho como uma Atividade que transforma a 

natureza por meio de instrumentos e ações do homem no mundo. Esse conceito de 

trabalho visto como Atividade é de grande importância, pois considera a relação entre 

o eu e o mundo, baseada em trocas provocadoras de mudanças tanto no sujeito como 

no mundo que o rodeia, ou seja, “as premissas de que partimos não são arbitrárias, 

não são dogmas, são premissas reais” (MARX e ENGELS, 2006, p. 17). 

Essa é uma questão importante tanto para Marx como para Vygotsky, pois 

ambos acreditam que o ponto de partida da ciência e da história é a vida que se 

vive, é o real estado das coisas, ou seja, o homem real que se constitui na ação.  

A associação entre Vygotsky e Marx é estabelecida na medida em que 

Vygotsky relaciona a linha de pensamento marxista às questões psicológicas, 

baseando-se no entendimento de que as transformações ocorridas na sociedade 

são produtoras de mudanças na vida humana. Essas transformações, por sua vez, 

são resultados do trabalho humano e do uso de instrumentos. 

A partir do contato estabelecido com o meio e com seus semelhantes, o 

homem adquire informações, desenvolve habilidades e estabelece valores. Dessa 

forma, o processo de ensino-aprendizagem é fundamentalmente social e 

histórico, pois sua constituição está sujeita às influências de fatores externos ao 

indivíduo. 

                                                             
19 O grupo de pesquisa, no qual este trabalho se insere, utiliza essa sigla e não CHAT, como no 
original em inglês, porque os seus integrantes optaram por destacar as três questões centrais para 
seus estudos da TASHC. Primeiramente, os estudos conduzidos pelo grupo discorrem sobre o ser 
humano e suas relações, em atividades no mundo, construindo história, a vida. Em segundo, essas 
atividades fazem parte de situações sociais produzidas em um contexto cultural específico e, por fim, 
ao se compreender o agir e a constituição desses indivíduos ao longo da história, percebe-se que um 
termo pode estar contido em outro. 
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Dentro dessa perspectiva, o presente estudo atribui à linguagem o papel de 

elemento essencial à construção do conhecimento e à formação dos indivíduos, pois 

a apreensão da realidade material e imaterial é mediada pela linguagem, o que 

permite ao homem desenvolver sua consciência. Esse processo de internalização do 

mundo exterior é um processo ativo e dialético, que permite a transformação do 

homem e do mundo. 

Para Vygotsky (1934/2003), a consciência é a capacidade humana que 

distingue o homem de outros animais. Ela não deve ser considerada como um 

campo contemplado pelo sujeito, no qual as imagens e os conceitos são 

projetados, mas como um movimento interno específico, gerado pelo movimento 

da Atividade humana. 

A consciência individual, no entanto, não refrata a realidade igualmente em 

diferentes sujeitos, pois a divisão da sociedade em classes e o fato de muitos 

significados veiculados socialmente pelos meios de comunicação da cultura ou nas 

relações entre indivíduos não encontram referência na vida prática do indivíduo. Isso 

leva à distinção entre os significados sociais e os sentidos pessoais, uma vez que 

inseridos em diferentes classes sociais, indivíduos atribuem sentidos diferentes à 

Atividade produtiva em que se engajam, pois a realizam e observam de diferentes 

pontos de vista. 

Como postula Vygotsky (1934/2007), essas questões estariam ligadas aos 

conceitos de sentido e significado, que, segundo o autor, formariam entre si uma 

unidade dialética indissociável, manifestando-se desde sua gênese, pois não há 

sentido que se forme na consciência sem que antes se apresente ao indivíduo um 

significado socialmente construído; e não há significado que se penetre à 

consciência sem que encontre algum sentido correspondente. 

Os significados, portanto, ligam a consciência ao mundo objetivo, por isso são 

mais estáveis e comuns aos indivíduos de uma determinada cultura. Já os sentidos 

são essencialmente subjetivos, altamente instáveis e parciais, uma vez que 

relacionam significados a experiências, valores, emoções e motivos construídos 

anteriormente na consciência. 

Ampliando essas questões, a partir das ideias de Vygotsky, Leontiev 

(1977), seu principal colaborador, passou a focalizar suas pesquisas na análise 
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da Atividade humana correspondente a um motivo, aprofundando a Teoria da 

Atividade. 

Para esse autor, o sujeito, ao engajar-se em uma Atividade, recupera a 

história que justifica a sua produção e sua organização e, por isso, concebe-a a 

partir de parâmetros razoavelmente definidos. Em virtude dessa relação entre 

Atividade e sistema social, a primeira, longe de ser o resultado apenas de escolhas 

pessoais abstraídas de qualquer circunstância, depende do lugar e das condições 

em que ocorre. 

Assim, a Atividade não tem sua origem no psiquismo do indivíduo, mas é 

produzida quando uma necessidade concreta do mundo objetivo se apresenta a ele. 

Diante da necessidade, o sujeito empreende um trabalho de apropriação do objeto 

que lhe permitirá atender a essa necessidade. Esse encontro entre a necessidade e 

o objeto que lhe responde faz com que estase torne capaz de orientar e regulara 

Atividade. Há, então, uma transação dupla: a que se refere ao objeto, processo da 

Atividade, socialmente constituída, relacionada a esse objeto, e a que se refere ao 

trânsito correspondente ao aprendizado da Atividade pelo sujeito.  

Nessa dupla transação, a Atividade realizada pelo sujeito acaba 

transformando o próprio objeto, ou seja, como objeto social, a Atividade carrega 

inicialmente os significados estáveis que justificam sua definição como Atividade e, 

ao ser realizada em contextos diversos daquele em que ela teve início, novos 

sentidos lhe são atribuídos. São sentidos que, ao se incorporarem à Atividade, 

provocam o seu desenvolvimento e, consequentemente, o surgimento de novas 

necessidades. Desse modo, é possível explicar a permanente sofisticação pela qual 

passam as Atividades humanas: novas necessidades induzem a construção de 

novos instrumentos e de novas formas de organização das Atividades. 

Sobre esse assunto, Engeström (1999) discute que a estrutura de um sistema 

de Atividade tem a intenção de focalizar as interações do sujeito individual com sua 

comunidade, em uma matriz social. Para o autor, os valores sociais e culturais dos 

sujeitos ajudam a definir o objeto, como também a elaborar a divisão de trabalho e 

as regras. Ele aponta, ainda, que essa estrutura pode se transformar levando em 

conta os conflitos da prática social. Nesse sentido, o sistema de atividade se 

expande devido às transformações das práticas sociais, geradas no sistema e 

causadas pelos conflitos, que, por sua vez, são gerados quando alguns participantes 
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da Atividade começam a questionar as normas estabelecidas, a desviar do assunto, 

gerando a expansão de outro sistema de Atividade, com o desdobramento do objeto 

e/ou motivo, e assim formando novos significados.  

Nesse caso, Engeström (1999) considera que os objetos são construídos 

coletivamente pela Atividade humana e modificados, dando origem a um novo 

sistema, com o seu desdobramento. Então, a teoria recorre à ideia de dialogismo e 

multivocalidade, para compreender os diálogos e as múltiplas perspectivas, com a 

expansão do objeto do nível individual para o coletivo, demonstrando a força e as 

possibilidades da Atividade. 

A Atividade, portanto, pode ser definida como o conjunto de ações realizadas 

por sujeitos agindo coletivamente para o alcance de objetos compartilhados que 

satisfaçam, mesmo que parcialmente, suas necessidades particulares (LIBERALI, 

2009, baseada em Leontiev, 1977). Desse modo, os componentes de uma Atividade 

podem ser mais bem compreendidos a partir do quadro abaixo: 

 

Quadro 2: Componentes de uma Atividade (LIBERALI, 2009, p.12). 

Sujeitos Aqueles que agem em relação ao motivo e realizam a Atividade. 

Comunidade 
Aqueles que compartilham o objeto da Atividade por meio de divisão 

de trabalho e das regras. 

Divisão de trabalho 

Ações intermediárias realizadas pela participação individual na 

Atividade, mas que não alcançam independentemente a satisfação da 

necessidade dos participantes. São tarefas e funções de cada um dos 

sujeitos envolvidos na Atividade. 

Objeto 

Aquilo que satisfará a necessidade, o objeto desejado. Tem caráter 

dinâmico, transformando-se com o desenvolvimento da Atividade. 

Trata-se da articulação entre o idealizado, o sonhado, o desejado que 

se transforma no objeto final ou no produto. 

Regras Normas explícitas ou implícitas na comunidade. 

Artefatos 

Instrumentos 

Ferramentas  

Meios de modificar a natureza para alcançar o objeto idealizado, 

passíveis de serem controlados pelo seu usuário, revelam a decisão 

tomada pelo sujeito; usados para o alcance de fim predefinido 

(instrumento para o resultado) ou constituído no processo da Atividade 

(instrumento e resultado) (NEWMAN e HOLZMAN, 2002). 
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Em suma, se os seres humanos se constituem na interação com o outro, por 

meio de Atividades sociais, nas quais a cultura e a sociedade atuam de maneira 

limitadamente determinante, a partir do momento em que se faz parte de Atividades 

socioculturais mantendo contato com outrem, aprende-se a empregar e a se 

apropriar de diferentes meios de mediação; nesse caso a linguagem.  

Desse modo, fundamentada nesses pressupostos, algumas pesquisas20têm 

se engajado na análise da Atividade educativa, procurando captar, mediante a 

análise das interações, o movimento de apropriação dessa Atividade, naquilo que se 

refere à ação do professor, considerando a historicidade que o impregna e as 

contradições inerentes a toda ação humana. Não se privilegia, pois, a reconstrução 

de um trabalho específico desenvolvido pelo professor na sala de aula; mas se 

enfatiza a análise do tipo de participação que cada integrante da Atividade 

apresenta, considerando sua história pessoal e social, as conformações históricas 

da Atividade e as negociações empreendidas pelos participantes no que se refere à 

elaboração da Atividade em contexto específico de realização. Com isso, o caráter 

coletivo de toda Atividade pode ser resgatado, e a ideia individualista da ação do 

professor superada. Em termos de intervenção, o pesquisador age no sentido de 

construir com os participantes da pesquisa novas interpretações da Atividade 

educativa e novos instrumentos para agir no contexto educacional, considerando as 

possibilidades e os limites que ele apresenta à ação do professor. 

Relativamente ao processo de construção de novos instrumentos, Newman 

e Holzman (2002) distinguem as noções de instrumento para resultados e 

instrumento e resultados. Para os autores, o empirismo dos séculos XIX e XX 

desenvolveu uma metodologia de observação dos fatos que resultou em uma 

separação entre atividade e instrumento. Ao se debruçarem sobre a análise da 

função dos instrumentos, os empiristas defendem a ideia de que o instrumento, 

exatamente porque se vincula a certa função, já traz determinadas as condições de 

seu uso. 

Tal concepção explica a opção pela análise isolada do instrumento, 

desconsiderando-se os contextos que justificam sua criação e sua utilização. Sobre 

essa perspectiva predeterminada do instrumento, Newman e Holzman postulam: 

                                                             
20 MEANEY, 2009; FREIRE, 2010; SILVA, 2011; D’ANGELO SANTOS, 2011. 
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Nem tudo o que é necessário ou desejado pelo gênero humano pode 
ser feito simplesmente pelo uso (aplicação) dos instrumentos que já 
têm sido produzidos em massa na sociedade moderna. 
Frequentemente, precisamos criar um instrumento que é 
especificamente projetado para criar o que afinal desejamos produzir. 
Os instrumentos de uma loja de ferramentas e os instrumentos de 
um ferramenteiro são qualitativamente diferentes, tal como diferem o 
instrumento-para-resultado e o instrumento-e-resultado. (2002, p. 51) 

Dessa maneira, nos trabalhos de Newman e Holzman, instrumento é definido 

em duas formas: aquele produzido em massa como ferramentas (martelo, serra, 

chave de fenda, etc.), e fabricado ou desenvolvido para auxiliar na elaboração de 

outros produtos (que podem ser outros instrumentos). Trata-se de distinguir entre 

aquilo que é produzido sem qualquer identidade social, não correspondente à 

atividade a que se destina, denominado instrumento-para-resultado, daquilo que é 

inseparável da atividade de seu desenvolvimento, definido no e pelo processo de 

sua produção, em uma relação na qual instrumento é definido pelo produto e vice-

versa. A esse instrumento dá-se a definição de instrumento-e-resultado. 

Tais premissas são importantes para compreender e determinar os objetivos 

dos portfólios analisados neste estudo, pois é possível investigar se o portfólio está 

em transformação (como instrumento-e-resultado) e transforma atividade de ensino-

aprendizagem e/ou se apenas serve a um resultado (como instrumento-para-

resultado). 

 

2.2 Linguagem e produção de conhecimento  

 

A discussão realizada nesta seção busca entender historicamente os 

discursos sobre infância instaurados nos portfólios e como eles são constituídos a 

partir dos conceitos de produção de conhecimento e linguagem. Tais postulações 

têm importância crucial, na medida em que é analisada a materialização do objeto-

instrumento e sua transformação a partir da mediação das professoras durante o 

processo de produção dos portfólios com as crianças, em sala de aula (instrumento-

e-resultado). 

Como já citado na seção anterior, considerar o estudo da atividade é também 

levar em conta um profundo envolvimento com a vida cotidiana dos humanos. O ser 

humano é movido por necessidades concretas que o mobilizam a agir sobre sua 



44 

realidade. Esse agir está em um movimento constante de transformação, uma vez 

que o ser humano afeta o mundo físico e é por ele afetado.  

De acordo com Marx e Engels (1846/2006), a circulação global do 

conhecimento compreende dois momentos. Parte-se do empírico, isto é, do objeto 

tal como se apresenta à observação imediata, na qual aparece sob a forma de um 

problema que precisa ser resolvido e depois, uma vez atingido esse ponto, faz-se 

necessário percorrer o caminho inverso (segundo momento), chegando pela via da 

síntese e de novo ao objeto, agora entendido não mais como “a representação 

caótica de um todo”, mas como “uma rica totalidade de determinações e de relações 

numerosas”. (MARX e ENGELS, 1846/2006, p. 33). 

Assim, a produção de conhecimento iniciou a partir do momento em que os 

homens começaram a produzir os seus meios de vida e, estrategicamente, transmiti-

los aos seus semelhantes. Contudo, os seres humanos estiveram sempre 

condicionados à natureza e à sua organização física, isto é, de acordo com Marx e 

Engels (1846/2006), aquilo que os homens são coincide, portanto, com a sua 

produção, com o que produzem e também com o como produzem. Aquilo que os 

indivíduos são depende das condições materiais de sua produção. 

Pode-se considerar, desse modo, que o conhecimento é uma ferramenta 

fundamental de que o ser humano dispõe para se fazer existir, havendo uma 

intencionalidade no agir humano e no processo de perpetuar o conhecimento para 

as gerações futuras.  

Segundo Marx e Engels (1846/2006), o primeiro ato histórico é a produção 

dos meios para satisfazer as necessidades básicas do ser humano, sem perder de 

vista o fato de que a localidade, as condições da natureza, o contexto social, dentre 

outros fatores, determinam o tipo de produção. O segundo ato histórico tem ainda 

relação com a necessidade do ser humano, que, uma vez satisfeita, poderá gerar 

novas necessidades que mobilizarão os seres humanos a satisfazê-las, em um ciclo 

que se pode dizer infinito. 

Sem dúvida, a substância do existir é a prática. Não é a expressão teórica, 

em si mesma, que efetiva nossa existência real. Só se é algo mediante um contínuo 

processo de agir, só se é algo mediante a ação. É o que testemunham todos os 

entes que se revelam à experiência humana. É na e pela prática que as Atividades 
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humanas efetivamente acontecem, ou seja, que a história se faz e que o próprio 

homem se constitui humano. 

Nesse sentido, a consciência como forma da subjetividade humana nasceu 

embutida na própria prática do homem, originariamente na sua prática produtiva, 

pela qual garantia sua existência material, mantendo-a inserida em um processo 

permanente de trocas com a natureza. Por isso, a esfera básica da existência 

humana é aquela do trabalho propriamente dito, ou seja, prática que alicerça e 

conserva a existência material dos homens, já que a vida depende radicalmente 

dessa troca entre o organismo e a natureza física. Essa esfera da prática produtiva 

constitui o universo do fazer. 

Na verdade, porém, o conhecimento singular se dá sobre um fundo de uma 

experiência radicalmente histórica e coletiva que lhe é anterior e que lhe serve de 

matriz placentária. Assim, a cultura é como um tecido que vai se tornando cada vez 

mais complexo pela contínua articulação de novas experiências, já tornadas 

possíveis pelas experiências passadas e acumuladas. Por ser uma das mediações 

concretas da existência dos homens, a cultura é o universo do saber. Isso é válido 

tanto no plano da experiência epistêmica do indivíduo – trata-se sempre de uma 

experiência que se vai construindo, acumulando, sintetizando, reorganizando, 

sistematizando dados – quanto no plano da própria humanidade; tanto na 

perspectiva ontogenética21 como na perspectiva filogenética22. 

Nesse contexto, é possível entender as relações do conhecimento com o 

universo social. Com efeito, o conhecimento pressupõe um solo de relações sociais, 

não apenas como referência circunstancial, mas como matriz, como placenta que 

nutre todo seu processamento. Mas essa trama de relações sociais, em que se tece 

a existência real dos homens, não se caracteriza apenas pelas relações de 

sociabilidade dos indivíduos, como ocorre nas "sociedades" animais, mas, 

sobretudo, por relações de hierarquização, envolvendo, pois, o elemento específico 

a interferir no social humano, o poder, que torna política a sociedade. 
                                                             
21 Ontogenética: informa a história da espécie humana, a partir dos ancestrais. É justificada pelo 
biológico, e procura como se originaram os processos caracteristicamente humanos desde a primeira 
infância, vistos não como estágios evolutivos, mas como uma elipse de integração de experiências 
pessoais e não pessoais, inserção na cultura e organização singular dos processos mentais 
(PIMENTEL, 2007). 
22Filogenética seria marcada pelo ciclo de vida do indivíduo, considerando seu desenvolvimento, da 
infância à vida adulta. Importa destacar, nesse momento, que atividades o indivíduo consegue fazer 
ou não, sem perder de vista sua etapa de desenvolvimento (PIMENTEL, 2007). 
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O saber aparece, portanto, como instrumento para o fazer técnico-produtivo, 

como mediação do poder e como ferramenta da própria criação dos símbolos, 

voltando-se sobre si mesmo, ou seja, é sempre um processo de intencionalização. 

Assim, é graças a essa intencionalização que a Atividade técnica deixa de ser 

mecânica e passa a se dar em função de uma projetividade, trabalho ganhando um 

sentido. Do mesmo modo, a Atividade propriamente política se ideologiza e a 

Atividade cultural transfigura a utilidade pragmática imediata de todas as coisas. 

Dessa forma, ao se referirem à ideia de produção, Marx e Engels (1846/2006) 

não apenas abordam a produção material, mas também a produção de ideias e de 

ideologias, a qual está diretamente relacionada com a Atividade e o intercâmbio 

material dos seres humanos, que, por sua vez, estão determinados pelas condições 

produtivas de um determinado lugar e momento na história. O contexto sócio-

histórico-cultural, assim, afeta toda produção do ser humano, seja ela no campo dos 

bens materiais, das ideias, do conhecimento ou das ideologias. 

No ideal vygotskiano, a educação tem um papel transformador do homem e 

da humanidade, por essa razão, o papel da escola, segundo Liberali (2009), no 

processo de aprendizagem e desenvolvimento é essencial, uma vez que, nesse 

espaço, as pessoas são levadas a agir de forma a compartilhar significados e a 

construir seus sentidos acerca do conhecimento produzido pela humanidade. A 

linguagem, portanto, é o produto e o meio de interação dos seres humanos que 

participam da produção de conhecimento, ou seja, ela é objeto-instrumento da 

Atividade social de que os seres humanos participam. Pelo fato de ser constitutiva 

do ser humano, a linguagem tem em si, não apenas a história dos sujeitos, mas a 

sua própria história ao longo dos milênios. 

A linguagem é tão velha como a consciência – a linguagem é a 
consciência real prática que existe também para outros homens e 
que, portanto, só assim existe também para mim; e a linguagem só 
nasce, assim como a consciência, da necessidade, da carência física 
do intercâmbio com outros homens. (MARX e ENGELS, 1846/2006, 
p. 110). 

Nas diversas Atividades sociais em que o ser humano está presente, as 

interações ocorrem por meio da linguagem. Nas interações, as pessoas podem 

aceitar, refutar, confrontar, criar ideias e papéis que confirmam ou reorganizam sua 

posição social, da mesma forma que, ao permitir que o ser humano possa lidar com 
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objetos do mundo exterior, mesmo quando não estão presentes, também possibilita 

o processo de abstração e generalização. 

Dessa maneira, Vygotsky (1933/2006) postula que é por meio da linguagem 

que a cultura é transmitida, construída, transformada, possibilitando o 

desenvolvimento do pensamento e a aprendizagem, pois ela traz consigo conceitos 

culturais elaborados pela humanidade e uma multiplicidade de vozes que se 

sobrepõem ao discurso individual e vice-versa.  

Assim, por valorizar a dialética sujeito-objeto e a produção como mola 

propulsora de transformações, Vygotsky (1934/2006) aborda o estudo da linguagem 

para apresentar como o ser humano, ao criar, recriar e se apropriar da cultura, 

modifica o mundo e também a sua própria vida. 

Segundo o autor, em um primeiro momento, a linguagem surge em um plano 

interpsicológico (entre as pessoas) e, por meio da mediação, isto é, do contato com 

outras pessoas e com o meio em que vive, ela é internalizada e passa para o plano 

intrapsicológico. Ou seja, o pensamento, o desenvolvimento mental, a capacidade 

de conhecer o mundo e de nele atuar é uma construção social que depende das 

relações que o homem estabelece com o meio. Nessa construção, no processo de 

desenvolvimento das funções mentais superiores, tem prioridade, então, o plano 

interpsíquico, o interpessoal e o social. 

Dessa forma, a linguagem é um fator importante que contribui para o 

desenvolvimento integral do sujeito. Vygotsky (1934/2006) esclarece ainda que ela 

exerce funções organizadora e planejadora do pensamento, aliando-se também as 

funções social e comunicativa. É por meio da linguagem que o sujeito entra em 

contato com o conhecimento humano e adquire conceitos sobre o mundo que o 

rodeia, apropriando-se da experiência acumulada pelo gênero humano durante a 

sua história social. Logo, a linguagem é social, histórica e cultural. 

A partir da interação social na qual a linguagem é expressão fundamental, o 

sujeito constrói sua própria individualidade e é nesse processo que acontece a 

transformação das relações interpessoais em intrapessoais, permitindo a construção 

da consciência humana. Assim, nesse contexto, as palavras têm um papel 

importantíssimo no desenvolvimento do pensamento e na evolução histórica da 

consciência como um todo, a ponto de Vygotsky afirmar (1934/1989) que a relação 



48 

pensamento-linguagem é a chave para a compreensão da natureza da consciência 

humana. 

Como signos mediadores, as palavras são generalizações. Cada uma refere-

se a uma classe de objetos. O pensamento verbal, no entanto, é determinado por 

um processo histórico-cultural. Os caminhos das postulações de Vygotsky 

(1934/2006) sobre os fatores biológicos e sociais no desenvolvimento psicológico 

são os conhecimentos do cérebro, como substrato material da Atividade psicológica 

e da cultura, como parte essencial da constituição do ser humano, ou seja, o 

biológico transformando-se no sócio-histórico. Para ele, o ser humano relaciona-se 

com o mundo e com a coletividade onde vive e vai constituindo-se como indivíduo 

interativo, por meio de interações mediadas por diversas relações intra e 

interpessoais. 

Ao associar essas ideias à produção do portfólio, percebe-se que ele se dá a 

partir da relação dialética entre o inter e o intrapessoal, pois tem a sua gênese na 

interação com os outros, na ação externa, e também no processo de autoimplicação 

de quem o produz. Por essa razão e porque a sua produção se fundamenta na 

linguagem, o portfólio configura-se no meio pelo qual se tem acesso aos 

conhecimentos revelados por seu autor, demonstrando, sobretudo, os significados 

que ele lhe atribui e as circunstâncias que configuram e permitem compreender o 

modo como esses mesmos significados se constroem. 

Considerando a perspectiva sócio-histórico-cultural, defende-se que a 

consciência está em constante processo de formação, dessa forma, a produção de 

portfólios possibilita a ocorrência de uma “conscientização”, que permite relativizar 

as convicções e conhecimentos próprios, ampliando o quadro de referências e 

abrindo novos espaços de compreensão contextualizada e de ação futura. 

É nesse cenário que a argumentação aparece e possibilita entender o 

processo de conscientização estabelecido pela prática dos portfólios, na forma como 

a linguagem se organiza, fazendo as ideias interagirem, colocando-as em contato, 

em conflito e estabelecendo negociações como ferramentas para a formação 

contínua e para a produção de conhecimentos. 

Como postula Goulart (2010), a argumentação estaria enraizada na 

construção dos signos, na medida em que, quando nos apropriamos de palavras dos 
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outros, apropriamo-nos também do tom apreciativo, isto é, das condições sociais 

que são produzidas e têm valor, ou seja, a argumentatividade da linguagem seria 

inseparável ao princípio dialógico. 

Para compreender melhor essas questões, a seguir a argumentação será 

tratada a partir de seu percurso histórico, com base na teoria dialógica postulada por 

Mikhail Bakhtin e o Círculo. Tais concepções foram utilizadas no trabalho 

pedagógico desenvolvido com portfólios, para se compreender o movimento de 

produção de discursos e conhecimentos nas relações de ensino e aprendizagem, 

cujos resultados contribuam para a permanente revisão de práticas pedagógicas. 

 

2.3 Retórica e argumentação: da história à concepção dialógica 

 

2.3.1 Princípios introdutórios aos estudos da argumentação 

 

Os caminhos da história da argumentação têm suas raízes na própria 

trajetória humana de constituição da vida social, mas é na Grécia do século V a. C. 

que ela aparece no quadro da democracia ateniense, como componente da retórica 

que descreve e afirma os valores da polis. 

A arte de bem falar e argumentar com as pessoas, nesse momento, torna-se 

imprescindível para os cidadãos que participavam das assembleias populares e dos 

tribunais. Nesse mesmo período, surgem os sofistas, mestres itinerantes que 

ensinavam essa arte e se autodenominavam sábios, aqueles que professam a 

sabedoria e, como se deslocavam de lugar em lugar levaram para Atenas a Teoria 

Retórica de Córax e Tísias. 

Segundo Fonseca (1997), a Retórica para os sofistas é vista como a arte de 

bem falar e argumentar com pessoas, para persuadi-las, mesmo utilizando de 

argumentos ilusórios e enganosos ou ostentando uma concepção sem fundamentos 

adequados. 

A Retórica clássica se baseava na diversidade de pontos de vista, no 

verossímil, e não em verdades absolutas. Foi, sobretudo, contra essa ideia que se 

opôs Platão, que passa a questionar que a retórica apenas visava resultados, 
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enquanto a filosofia buscava sempre o verdadeiro. Assim, acredita-se que, a partir 

desse episódio, o prestígio da Retórica decaiu perante a opinião pública (ABREU, 

2005). 

Aristóteles, discípulo de Platão, foi o primeiro a propor uma teoria da 

argumentação, nos Tópicos e na Retórica, procurando um meio caminho entre 

Platão e os Sofistas, encarando a Retórica como uma arte que visava descobrir os 

meios de persuasão possíveis para os vários argumentos. Para ele a Retórica é a 

arte que persuade, raciocina sobre verossimilhanças e opiniões, tratando do 

necessário e do verdadeiro e que, por sua vez, se distingue da Ciência, que está 

mais focada na demonstração. 

O emprego da Retórica estava ligado às formas do discurso público, mais 

precisamente à oratória, sendo dividida em três gêneros: deliberativo, judiciário e o 

demonstrativo. O gênero deliberativo estava mais voltado ao futuro, procurava 

dissuadir ou persuadir em relação a algo a fazer; o gênero judiciário, voltado ao 

passado, procurava ações para acusar ou defender, a partir do que é justo ou 

injusto; por fim, o gênero demonstrativo, que direcionado ao presente, procurava 

elogiar ou censurar o que é belo ou feio, por meio de um raciocínio comparativo. 

Desse modo, o auditório passa a ser um elemento fundamental de cada gênero, pois 

dependendo dele, outros elementos são tomados para a formação do gênero 

retórico. 

A partir desses gêneros, o orador, a fim de persuadir o seu auditório, organiza 

seus argumentos, utilizando dois processos de raciocínio: um psicológico (o 

comover) e o outro lógico (o convencer). O comover é um apelo moral para atingir o 

destinatário e está ligado ao ethos e ao pathos. O ethos é o caráter moral que o 

orador deve assumir para impressionar o seu auditório, causando confiança e 

credibilidade, já o pathos é o conjunto de ações e emoções que o orador deve 

suscitar no auditório com seu discurso. O convencer está relacionado ao logos, pois 

depende do poder do orador de transformar e manipular o material que dispõe para 

persuadir os ouvintes. 

Dessa maneira, o auditório assume uma característica que o orador não pode 

esquecer: a de que se deve pensar naqueles que procura persuadir e que 

constituem o auditório ao qual se dirige o discurso, ou seja, a relação entre os 

interlocutores e a situação em que ocorrerá o discurso. 
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Os estudos em torno da Retórica, entretanto, não se limitaram ao período de 

Aristóteles. No século XX, Chaïm Perelman e sua colaboradora Lucie Olbrechts-

Tyteca retomaram a Dialética e a Retórica de Aristóteles, propondo uma nova 

discussão e a recuperação dos estudos teóricos, dos quais foi prestigiado apenas o 

modo analítico de raciocinar. 

Em 1958, os estudos de Perelman e Olbrechts-Tyteca em torno da Retórica 

resultam na obra Tratado da Argumentação, na qual postulam, a partir da releitura 

de Aristóteles, que a argumentação tem sempre por objetivo desencadear a adesão 

dos ouvintes e seria eficaz se, além disso, também desencadeasse neles a ação 

pretendida. Ou seja, a argumentação é entendida como um diálogo em que um 

sujeito age sobre outro sujeito discursivo com vistas à adesão do interlocutor.  

A obra se divide em três partes: a primeira traz a conceituação de 

argumentação, distinguindo-a da demonstração, analisa a diferença entre persuadir 

e convencer, e a relação do orador com o auditório; na segunda parte, sobre os 

pontos de partida da argumentação, subdividida em três capítulos, trabalha a 

questão dos acordos, da escolha de dados e sua adaptação com vistas à 

argumentação, finalizando com a apresentação dos dados e a forma do discurso; na 

terceira parte sobre as técnicas argumentativas, os autores tratam, em cinco 

capítulos, dos argumentos quase lógicos, dos argumentos baseados na estrutura do 

real, das ligações que fundamentam a estrutura do real, da dissociação das noções 

e da interação dos argumentos. 

Dessa forma, os objetivos da argumentação para esses autores decorreriam 

dos gêneros em que fosse empregada e se manifestariam em diversos conceitos, 

por exemplo, na questão de orador/auditório, defesa/acusação, pensando muitas 

vezes apenas no persuadir e convencer. 

Após essa breve discussão histórica sobre os estudos da retórica e 

argumentação, será apresentado, na próxima seção, o que se considera como 

processo argumentativo, já que, nesta pesquisa, se parte do princípio de que 

argumentar é uma Atividade discursiva e social especialmente relevante, que 

permeia a vida dos indivíduos em todas as esferas da sociedade, pois a defesa de 

pontos de vista é fundamental para que se conquiste espaço social e autonomia 

(LIBERALI, 2009). 
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2.3.2 Argumentação na perspectiva dialógica 

 

Pode-se dizer que os processos argumentativos podem ser vistos como 

princípios discursivos que, por meio de diferentes técnicas, permite conhecer, 

confrontar e transformar os sentidos dos sujeitos envolvidos em uma determinada 

Atividade discursiva, produzindo, embora temporariamente, um significado 

comum. 

Liberali (2009) discute que a negociação exercida por meio de processos 

argumentativos permite a produção criativa de significados pelo ponto de vista da 

própria pessoa com influência do contexto social. Tal fato ocasiona a avaliação 

crítica de conceitos, valores, crenças e a apropriação de novas construções e ações 

que podem reorganizar as regras e a divisão de trabalho na prática docente. 

Para que se crie, portanto, um contexto realmente colaborativo, é necessário 

que a argumentação opere como um organizador discursivo, ou seja, só existirá 

colaboração se houver argumentação, se os sentidos forem organizados para que 

os participantes possam ser compreendidos ativamente pelos outros, negociando 

sentidos reflexivamente para a criação de novos significados. 

Dessa maneira, o estudo da argumentação pode revelar a maneira como a 

produção compartilhada de significados é negociada discursivamente, na tentativa 

de superar perspectivas dogmáticas ou autoritárias advindas tanto de sentidos 

pessoais como dos significados historicamente cristalizados.  

Nesse âmbito, os processos argumentativos podem ser vistos, também, como 

maneiras de assimilação do discurso do outro (BAKHTIN/VOLOSHINOV, 

1929/2009). Assim, para focalizar a argumentação no espaço escolar, procura-se 

entender como ela organiza a Atividade de aprendizagem, ou seja, como os sentidos 

são negociados (discurso de autoridade ou discurso internamente persuasivo)para 

promover a produção de conhecimento (BAKHTIN, [1934-35-75] 2010). 

Para se compreender melhor esses conceitos, esta pesquisa será 

fundamentada nos estudos teóricos de Bakhtin e o Círculo23a partir da concepção de 

                                                             
23 Segundo Brait (2009), para compreender o que se denomina pensamento bakhtiniano é necessário 
percorrer um caminho que envolve não apenas o indivíduo Bakhtin, mas um conjunto de intelectuais, 
cientistas e artistas que especialmente nas décadas de 1920 e 1930, dialogaram em diferentes 
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linguagem como constitutivamente dialógica. O conceito de dialogismo implica 

“diálogo” entre diferentes discursos e sujeitos que instauram e são instaurados por 

esses mesmos discursos, determinados sócio-historicamente24, permeados por 

ideologias. Pode-se dizer que o alicerce da concepção dialógica da linguagem é o 

discurso que traz em seu interior o “outro”, as outras vozes. 

O princípio dialógico é considerado como básico para a concepção de 

linguagem, é o princípio constitutivo de todo discurso. Desse modo, o dialogismo é a 

condição do seu sentido, a ligação entre a linguagem e a vida cultural, realizando-se 

tanto na interação verbal, entre o enunciador e o enunciatário, quanto no interior do 

discurso (GOULART, 2009). 

Para Bakhtin/Voloshinov (1929/2009)25, todas as esferas da atividade humana 

estão relacionadas à utilização da língua e se organizam em forma de enunciados 

concretos e únicos, orais e escritos. O enunciado reflete as condições específicas e 

as finalidades de cada uma das esferas, por meio de três aspectos: o conteúdo 

temático, o estilo verbal, ligado à seleção dos recursos da língua, e, sobretudo, a 

construção composicional. 

Relacionando essas ideias ao discurso proferido em sala de aula, usando 

como forma de documentação os portfólios, a interação verbal organiza-se de várias 

formas, pois segundo os autores citados “toda situação inscrita duravelmente nos 

costumes possui um auditório organizado de uma certa maneira e, 

consequentemente, um certo repertório de pequenas fórmulas correntes” 

(BAKHTIN/VOLOSHINOV 1929/2009, p. 130). 

                                                                                                                                                                                              
espaços políticos, sociais e culturais, por isso a ideia de Círculo. A esse contexto, Zandwais (2009) 
acrescenta que o Círculo produzia conhecimentos científicos sobre Filologia, Filosofia, Literatura, 
Arte, Biologia, Linguística. Entre os membros, destacam-se Valentin N. Voloshinov (1895-1936), 
Mikhail Bakhtin (1895-1975), Lev Vasilievich Pumpianskii (1891-1940), Pavel Nikolaevich Medvedev 
(1891-1938) e outros.  
24Diferentemente de Vygotsky, Bakhtin e o Círculo não usam o cultural, porque para eles social é 
ideológico, e as ideologias, segundo o Círculo, contemplam diferentes manifestações culturais. Além 
disso, o conceito de dialógico, nesta teoria, engloba a ligação entre linguagem e cultura. 
25 O texto fonte para este trabalho é Marxismo e filosofia da linguagem, edição brasileira que como a 
francesa atribuem a autoria do livro a Mikhail Bakhtin e V.N. Voloshinov. A obra passou a circular em 
1929 e foi produzida em um contexto de efervescência socialista, no qual o objetivo era construir uma 
sociedade mais emancipada, liberta de desigualdades sociais, alicerçada em bases marxistas de 
ciências. Os textos assinados por Bakhtin e os demais assinados por outros participantes do Círculo, 
como é o caso de Voloshinov, caracterizavam-se já nas primeiras décadas do século passado, como 
estudos em que havia uma estreita relação entre várias vertentes do conhecimento, com o objetivo de 
pensar uma teoria sobre a linguagem, dentro de uma perspectiva das ciências humanas e não como 
tarefa específica de uma única disciplina (ZANDWAIS, 2009).  



54 

As fórmulas, de acordo com os autores, adaptam-se em qualquer lugar ao 

canal de interação social que lhe é reservado, refletindo ideologicamente o tipo, a 

estrutura, os objetivos e a composição social do grupo. Coincidem com o meio, são 

por ele delimitadas e determinadas em todos os aspectos.  

No caso da sala de aula e do trabalho com portfólios, existe um repertório de 

propostas decorrentes que organiza o discurso ali produzido de determinadas 

maneiras: conversas em roda sobre os trabalhos realizados, leituras de diferentes 

tipos e para variados fins, produções escritas (individuais e coletivas), produção de 

desenhos, entre outros. 

Elementos coercitivos da esfera social, como o tipo de instituição, a estrutura, 

os objetivos e a composição social da escola a organizam de um modo discursivo 

particular, caracterizando, junto com outros elementos, uma cultura escolar, dessa 

forma os enunciados pedagógicos produzidos se caracterizam por um emaranhado 

de vozes. 

Para Bakhtin/Voloshinov (1929/2009) todos os enunciados estão fundidos 

com julgamentos de valor social e com uma entonação, um tom apreciativo. A 

comunhão de julgamentos de valor presumidos por sociedades ou por grupos 

sociais constitui o contexto cultural no qual a enunciação viva desenha o contorno da 

entonação. A escola, por sua vez, é um lugar de conhecimentos que são julgados 

socialmente de forma positiva, como relevantes para a vida, em muitos sentidos. 

Segundo Goulart (2009), o fato dos professores dominarem o conhecimento 

de uma linguagem social, vinculada a certa esfera de conhecimento, garante-lhes 

um lugar de autoridade. Autoridade, inclusive, para fixar enunciados de 

determinadas maneiras que podem influenciar ou não a produção de conhecimento. 

Para a autora, produzir linguagem, produzir enunciados, é argumentar em uma 

determinada direção, na direção do interlocutor, no horizonte social do interlocutor. 

Assim, na perspectiva da relação entre as palavras dos sujeitos do discurso, a 

argumentação seria o modo de elaboração da linguagem por meio das intenções 

sempre presentes nos enunciados desses sujeitos. 

O essencial nessa discussão é a adoção do pressuposto de que ao 

argumentar, estamos assumindo uma atitude responsiva ativa. Na perspectiva de 
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Bakhtin ([1934-35-75] 2010)26, o diálogo é a forma clássica da comunicação verbal. 

Cada réplica, por mais segmentada e breve que seja, possui um acabamento 

específico que expressa à posição do falante, sendo possível responder e tomar, 

com relação a essa réplica, uma posição responsiva. Ou seja, isso caracteriza a 

dimensão dialógica da linguagem, na qual o sujeito se constitui em um grupo social 

não apenas pelo fato de existir, mas porque passa a fazer parte de uma realidade 

histórica e de uma produtividade cultural.  

Dessa maneira, quando alguém fala, pressupõe certos conhecimentos de seu 

interlocutor para que haja a compreensão da mensagem. Aquele que fala considera 

o ouvinte, não apenas pela existência de enunciados anteriores, aos quais o seu 

próprio enunciado está relacionado, ou mesmo pelas suposições do ouvinte, 

fazendo com que cada enunciado seja um elo de uma cadeia muito complexa de 

outros enunciados (BAKHTIN/VOLOSHINOV, 1929/2009). 

A perspectiva dialógica do discurso interessa a este trabalho porque permite 

dialogar tanto com elementos internos que constituem os portfólios, elementos no 

sistema da língua, quanto com os externos, considerados extralinguísticos, no 

campo do discurso. 

A leitura e a organização do mundo pelos sujeitos, no processo de seus 

estranhamentos sociais, se fazem por meio da compreensão responsiva ativa de 

enunciados alheios, formados ao mesmo tempo na base da tradição, das origens 

históricas e mesmo da voz marcada pela autoridade dos significados dos signos e 

na possibilidade de criação de novos sentidos que ampliem, desconfiem ou 

confirmem, em outras possibilidades, modos de ver a realidade. 

Para Bakhtin (BAKHTIN, [1934-35-75] 2010) existem duas categorias de 

discursos, o discurso de autoridade e o discurso internamente persuasivo. O 

primeiro precisa de persuasão interior para a consciência e se encontra unido à 

autoridade (religiosa, política, moral, a palavra do pai, dos adultos, dos professores, 

etc.), exigindo o reconhecimento e a assimilação, permanecendo ligado ao passado 

hierárquico. O segundo, por sua vez, precisa de autoridade, revela possibilidades 

diferentes, sendo determinante para o processo de transformação ideológica da 
                                                             
26 “O ensaio O discurso no romance (DR), escrito em 1934-1935, foi apresentado como conferência 
no Instituto de Literatura Universal da Academia de Ciências da URSS em 14 de outubro de 1940. 
Trinta anos depois, em 1965, dois dos capítulos foram publicados na revista Voprosy Literatury, 
número 8”. (CAMPOS, 2009). 



56 

consciência individual. O discurso persuasivo interior é comumente metade do 

indivíduo, metade de outrem, apresenta produtividade criativa no sentido de que 

desperta o pensamento e a palavra autônoma, organiza do interior as palavras, em 

vez de permanecer em uma situação de isolamento e imobilidade, ao mesmo tempo 

em que ingressa em um inter-relacionamento tenso e em um conflito com as outras 

palavras internamente persuasivas.  

Segundo Liberali (2009), baseada em Bakhtin, a voz internamente persuasiva 

cria a base para o pensamento autônomo e integra a área de tensão e conflito com 

outros discursos internamente persuasivos.  

Nesse sentido, os espaços educativos podem se assumir como instituições 

sociais relevantes para a compreensão da história do homem na criação das 

realidades do mundo. Por essa razão os sujeitos, os espaços educativos e os 

processos de ensino e aprendizagem podem ser concebidos de diferentes modos 

instaurados por diferentes ideologias.  

As ideologias envolvem concepções de linguagem, sociedade, infância, 

conteúdos, entre outras. Todo esse movimento é produzido discursivamente e, para 

compreendê-lo, é preciso, no sentido bakhtiniano, entender o signo, o enunciado, o 

discurso, como uma arena onde lutam valores sociais.  

Dentro desse jogo entre forças sociais, a documentação pedagógica e, em 

especial, o uso dos portfólios podem ser considerados recursos para organizar 

projetos e planos pedagógicos, que, coletivamente, no universo de diferentes vozes, 

sujeitos, sentidos, propostas, culturas, congreguem os diferentes segmentos 

envolvidos. 

A análise dialógica do discurso apresenta alguns conceitos que são 

fundamentais para o desenvolvimento da análise dos dados em busca de respostas 

à pergunta: Quais discursos sobre infância são instaurados nos portfólios? Dessa 

maneira, da teoria dialógica, adotam-se as noções de enunciado concreto, discurso 

de autoridade e internamente persuasivo. 

O estudo do enunciado concreto interessará para a compreensão e análise 

dos enunciados destacados do corpus, porque permite considerar uma situação 

extraverbal, os elementos que os constituem na situação e que fazem parte de um 

contexto maior e que, por isso, os tornam um enunciado concreto. 
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O discurso de autoridade e o internamente persuasivo podem revelar a 

divisão do trabalho pedagógico e o quanto as crianças se apropriam do discurso dos 

professores e criam ou ampliam o seu próprio a partir da interação ocorrida em sala 

de aula com o trabalho dos portfólios.  

O estudo do corpus desta pesquisa pode revelar como um campo de vozes 

que se cruzam, entrecruzam em um confronto dialógico, sob um constante conflito. 

Os discursos se tocam e se repelem, determinando sua estrutura, apontando para 

contradições e conflitos que surgem das relações entre professores, crianças e 

escola e que colaboram para a construção do processo de ensino e aprendizagem e 

para a concepção de infância. 

Nesse contexto, a linguagem verbo-visual em uma concepção dialógica 

também é um instrumento precioso para a análise do corpus da pesquisa, já que os 

portfólios são manifestações materializadas pela articulação do verbal com o visual, 

por meio da interação entre os sujeitos que constituem essa Atividade na escola.  

Segundo Brait (1996, 2009), a dimensão verbo-visual da linguagem participa 

ativamente da vida em sociedade e, consequentemente, da constituição dos sujeitos 

e de suas identidades. A autora, a partir de seus estudos sobre Bakhtin e o Círculo, 

postula que é possível haver relações dialógicas entre outros fenômenos que não 

sejam estritamente linguísticos, conferindo um caráter de enunciado a tais 

fenômenos, uma vez que a dialogicidade é intrínseca a eles. 

Quando estamos diante de textos verbais, o trabalho metodológico, 
analítico e interpretativo, de longa tradição na nossa área, se dá, 
sempre, esmiuçando campos semânticos, micro e macro 
organizações sintáticas, marcas e articulações enunciativas que 
caracterizam o(s) discurso(s) em foco e indiciam sua 
heterogeneidade, o gênero a que pertencem e os gêneros que nele 
se articulam, a tradição das atividades em que se inserem, o 
inusitado de sua forma de ser discursivamente, sua participação ativa 
nas esferas de produção, circulação e recepção, o que lhes confere 
existência, status e efetiva atuação. Quando escolhemos textos 
visuais ou verbo-visuais (foto e sua legenda; pintura e seu título; 
composições visuais em jornais; filmes etc.) também é possível 
lançar mão de muitos desses aspectos, respeitando as 
particularidades da construção textual e discursiva da imagem. Esse 
cuidado com a dimensão específica da visualidade nos obriga, 
também, a reformular construtos teóricos e metodológicos, uma vez 
que não se trata de testar determinados conceitos ou determinada 
teoria, mas discutir a construção de sentidos a produção de sentidos 
desses discursos (BRAIT, 2004). 
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Na próxima seção, será discutida a concepção de linguagem verbo-visual, de 

acordo com esses preceitos, considerando como, em um enunciado concreto, 

acontece a articulação entre o verbal e o visual. 

 

2.4 Constituição verbo-visual do portfólio 

 

A linguagem verbo-visual, neste estudo, será considerada, conforme defende 

Brait (2009), como um enunciado concreto articulado por um projeto discursivo do 

qual participam com a mesma força e importância, o verbal e o visual.  

No caso dos portfólios, o projeto discursivo é constitutivamente verbo-visual, 

uma vez que pode ser constatada uma abundância de desenhos, fotografias, 

ilustrações e textos, cujas presenças implicam na articulação entre os textos verbais 

e a dimensão visual. Ou seja, de acordo com Brait (2009), o diálogo entre diferentes 

textos constrói sentidos por meio das especificidades da dimensão verbo-visual. 

Essas especificidades e a possibilidade de leitura de um enunciado verbo-

visual advêm de ideias do pensamento bakhtiniano para o estudo da linguagem, dos 

discursos que constituem e atravessam qualquer enunciação. Dentre elas, são 

destacadas, para esta investigação, o discurso entendido como uma rede de 

relações dialógicas, as relações dialógicas estabelecidas a partir de um ponto de 

vista assumido por um sujeito, personificadas na linguagem, em enunciados 

concretos (BAKHTIN/VOLOSHINOV, 1929/2009) e a sua esfera de circulação, uma 

vez que essa implica sua produção e recepção. 

Segundo Bakhtin/Voloshinov (1929/2009), o dialogismo é o princípio 

constitutivo da linguagem. Assim, qualquer enunciação só pode ser entendida ou 

produzida por seres humanos a partir de outras enunciações, ou seja, no processo 

de compreensão de duas ou mais vozes quando “entram em contato”. 

Considerando, então, a perspectiva dialógica da linguagem, compreende-se 

que a linguagem é um fenômeno social disposto numa cadeia comunicativa contínua 

(BAKHTIN/VOLOSHINOV, 1929/2009), ou seja, em qualquer situação de uso 

linguístico se tem uma série de manifestações discursivas que estabelecem diálogo 

entre si.  
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Bakhtin/Voloshinov (1929/2009) defendem que interagir pela linguagem 

significa realizar uma Atividade discursiva: dizer alguma coisa a alguém, de uma 

determinada forma, em um contexto histórico específico e em variadas circunstâncias 

de interlocução. As escolhas feitas ao produzir um discurso não são aleatórias, mas 

decorrentes de algumas condições em que é realizado, ou seja, quando um sujeito 

interage com outro, o discurso se organiza considerando essas coerções. 

A linguagem, portanto, é dialógica, dotada de intencionalidade, e atua sobre o 

comportamento do outro, levando-o a partilhar seus juízos. Dessa maneira, o 

enunciado é composto de posicionamentos que respondem a enunciados anteriores, 

permitindo que sejam elaboradas novas respostas àquilo que foi enunciado. 

Diante desse cenário, compreende-se que a linguagem tem dimensões 

dialógicas e ideológicas, determinadas historicamente. E sendo a palavra um 

fenômeno ideológico por excelência, segundo Bakhtin/Voloshinov (1929/2009), é 

repleta de significados; tem valor semiótico, sendo, portanto, percebida como um 

signo ideológico, arena de confronto de diferentes valores e vozes sociais.  

Nesse contexto, o sujeito se constitui discursivamente na medida em que 

interage com as vozes sociais que constituem a comunidade semiótica de que 

participa. Essas vozes, em inter-relação dialógica, possibilitam a ele um encontro 

entre consciências marcado por movimentos de sentidos que ora instituem a 

reprodução do discurso alheio, ora possibilitam que ele se abra para novas 

construções discursivas. 

A materialização da palavra como signo, constitui a materialização da 

interação entre o eu e o outro, pois toda palavra precede de alguém e se dirige a 

alguém e ela varia dependendo do grupo social, da hierarquia estabelecida, dos 

laços sociais, etc. É, por meio dela, que o sujeito enunciador se define em relação 

ao outro, à coletividade. 

Se “a situação e o auditório obrigam o discurso interior a realizar-se em uma 

expressão exterior definida” (BAKHTIN/VOLOSHINOV, 2009, p. 125) o enunciado 

concreto assume um caráter único, concretizado em um material significante, 

constituindo sua forma e tema. 

Em todo enunciado, segundo Bakhtin/Voloshinov (1929/2009), há uma ligação 

entre a parte verbal (a palavra) e a extraverbal (a dimensão social) estabelecida a 
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partir de três fatores: o horizonte espacial e temporal comum aos interlocutores 

(quando e onde ocorre a enunciação); o horizonte temático (do que se fala) e o 

horizonte axiológico (entonação valorativa). Para compreender o sentido de 

enunciado, o seu contexto social deve ser estudado articulando esses três fatores, 

considerando que a situação extraverbal é parte constitutiva da estrutura da 

significação. 

Bakhtin ([1950-51]2010, p. 301) defende que “o papel dos outros, para quem se 

constrói o enunciado, é excepcionalmente grande”. Esses outros é que definirão a 

força e a influência deles no enunciado, pois são “participantes ativos da comunicação 

discursiva: desde o início o falante aguarda a resposta deles, espera uma ativa 

compreensão responsiva. É como se todo o enunciado se construísse ao encontro 

dessa resposta”. Esse enunciado concreto, por sua vez, será constituído a partir de 

determinada esfera estético-ideológica, a qual possibilita e dinamiza sua existência, 

interferindo diretamente em suas formas de produção, circulação e recepção. 

Por exemplo, os portfólios são utilizados na esfera da publicidade, da saúde, 

mas também na esfera escolar, seja no ensino superior, seja na educação infantil. 

No entanto, obviamente os portfólios produzidos em diferentes esferas não serão os 

mesmos, pois foram produzidos em contextos diferentes para destinatários distintos. 

As palavras de outrem, ao serem incorporadas em outro enunciado, no caso 

os portfólios, não são mais exatamente as mesmas, pois o contexto lhes 

determinará outro sentido e, assim, o tom valorativo do enunciado será sempre 

reelaborado, redefinido pelo sujeito que o incorpora. 

A forma como os portfólios foram construídos, ou seja, as escolhas feitas 

pelos professores e pelas crianças, conscientes ou não, de todos os recursos 

linguísticos, das formas e elementos verbais e visuais que os constituem, é 

determinada sob maior ou menor influência pelo seu destinatário.  

Em uma perspectiva enunciativo-discursiva, os portfólios são elementos vivos, 

nos quais a língua vive e evolui historicamente. Essa razão isso implica estudar o 

contexto (mais imediato e mais amplo) de produção, circulação e recepção dos 

portfólios, o sujeito-enunciador e seu(s) interlocutor(es) e a materialidade que 

compõem os procedimentos verbais, visuais e verbo-visuais utilizados para produzir 

sentido.  
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As concepções apresentadas encaminham uma reflexão sobre quais marcas 

linguístico-discursivas, no que se refere à materialização visual dos portfólios, 

podem ser tomadas como signos ideológicos nessa constituição. Considerando, 

assim, o uso de fotografias como procedimento para a produção dessa 

documentação, a seguir, primeiramente, se fará um breve histórico da fotografia e, 

em seguida, serão discutidos alguns elementos que compõem a imagem fotográfica 

e que constituirão categorias de análise para o corpus desta pesquisa. 

 

2.4.1 Fotografia: elemento constitutivo do portfólio 

 

Na época da Revolução Industrial ocorre a invenção da fotografia, ou seja, em 

um momento de crescimento das metrópoles, de desenvolvimento da economia 

monetária e da industrialização. Essas ligações, associadas ao seu caráter 

mecânico, vão apontá-la como a imagem da sociedade industrial. Para Rouillè 

(2009, p. 39) a fotografia “como máquina de ver, surgiu quando o olho, mesmo o do 

artista, se sentiu desprevenido diante do advento de um novo real, vasto e 

complexo, em constante progressão”. 

A percepção visual do mundo, no século XX, foi marcada pelo 

desenvolvimento de tecnologias e ideias que levaram à maior compreensão da 

imagem e de sua importância não só como meio de comunicação, mas como auxiliar 

significativo das tarefas de pesquisa e ensino. O homem se descobriu e descobriu o 

mundo, adquirindo informações e conhecimentos que antes lhe chegavam apenas 

de forma escrita, oral ou por meio de desenhos e pinturas. 

O processo de concretização da imagem visual pela técnica de registro 

fotográfico é uma descoberta do século XIX que foi sendo aperfeiçoada, dando 

origem a inúmeras modalidades de produção de imagem. Depois da fotografia, 

vieram o cinema, o vídeo, o computador e muitas outras invenções que 

influenciaram decisivamente as transformações da sociedade moderna, 

caracterizando-a como “civilização da imagem”. 

Principalmente com o advento da Internet, a imagem fotográfica passou a 

fazer parte do dia a dia das pessoas ampliando o uso das múltiplas linguagens na 

produção dos discursos. A fotografia deixou de ser apenas arte e transformou-se em 
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informação e conhecimento, expandindo-se, por meio de jornais, revistas científicas 

e de entretenimento, televisão e de novas tecnologias computacionais. 

Nesta pesquisa, além da importância adquirida pela fotografia, busca-se 

interpretá-la não somente como ilustração, confirmação ou prova do observado, mas 

também como signo ideológico que materializa um enunciado concreto. Apropriou-

se dessa percepção, a partir dos estudos de Brait (1996, 2003, 2004, 2006, 2009), 

nos quais há uma teorização do conceito de linguagem verbo-visual. 

Dessa forma, as fotografias não são consideradas como confirmação de uma 

situação, mas como um ponto de partida para a reflexão, pois serão tratadas a partir 

dos processos de construção do sentido e de seus efeitos, nas formas de diálogo 

entre sujeitos sociais, históricos, discursivos. Cada fotografia, assim, está 

impregnada da realidade à mostra e suas influências ideológicas, pois os sentidos 

se dão na interação social, na qual os discursos existem e têm sua identidade em 

um permanente diálogo, incluindo, ao mesmo tempo, as materialidades verbais e 

extraverbais características de uma dada Atividade humana e suas combinatórias 

possíveis, bem como o contexto mais amplo indiciado pelos traços de situações 

particulares. 

As fotos revelam escolhas diante de um universo infinito de imagens 

possíveis. Há, portanto, um entrelaçamento entre técnica e subjetividade, pois a 

fotografia não é apenas um registro mecânico da realidade, ela traz grafada também 

a subjetividade do fotógrafo, em termos bakhtinianos, os valores apreciativos do 

autor da fotografia. 

Para Kossoy (2001), a fotografia é um duplo testemunho, tanto pelo que 

mostra da cena passada como pelo que revela de seu autor. Além disso, ele lembra 

que o processo de fotografar está vinculado ao momento histórico, definindo a 

atuação do fotógrafo enquanto filtro cultural. 

No caso desta pesquisa, a fotografia tornou-se um vigoroso e potente 

instrumento de resguardar a memória e de constituir a subjetividade das crianças e 

professoras envolvidas no processo de produção dos portfólios, pois permitiu que 

ambos pudessem se ver, ver o outro e a situação que vivenciaram. 

Ao mesmo tempo em que a fotografia induz a pensar sobre as múltiplas 

possibilidades de leitura da imagem revelada, ela também fala como objeto 
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carregado de história. Remete a um determinado contexto espacial e temporal, 

revelando emoções, sensações, hábitos e significados de uma época. Os escritos de 

Benjamin (1987) e Pasolini (1990) ampliam essa discussão sobre as características 

próprias da linguagem fotográfica, provocando uma reflexão sobre a fotografia como 

objeto carregado de história. Esses autores refletiram sobre a “linguagem 

pedagógica das coisas”, expressão criada por Pasolini, que procura denominar a 

capacidade dos objetos, como signos linguísticos, de expressar outra dimensão da 

realidade. O conteúdo ideológico da realidade estaria, assim, expresso não só nas 

palavras, mas também nos próprios objetos, no corpo, no gesto, e poderia levar à 

compreensão do contexto histórico e cultural de uma época determinada.  

É esse olhar que se pode lançar tanto sobre a fotografia como objeto quanto 

sobre os objetos revelados na fotografia. Olhar que procura desvendar a história do 

objeto/foco, que investiga a quem pertence ou pertenceu, quando, por quem e onde 

foi realizado e quais as condições de realização. 

Assim, para este estudo, foram levantados alguns aspectos referentes ao que 

é fotografia, as formas e os significados implicados em sua leitura, selecionando 

aspectos que contribuíram para a análise dos dados: o sujeito por trás da câmera, 

relação figura e fundo, enquadramento, tamanho e projeto gráfico relacionado à 

escolha de cores.  

 

2.4.2 Composição da imagem fotográfica 

 

A palavra fotografia, em um contexto mais técnico, vem do grego: foto que 

significa “luz”, e grafia, que significa “escrever”, “gravar”, ou seja, o registro de 

imagens produzidas pela ação da luz sobre papel sensível. Outro significado para a 

palavra fotografia, atribuída pelos japoneses, é “sha-shin”: reflexo da realidade 

(LIMA, 2001), ou seja, uma representação social, uma forma do homem se 

expressar visualmente. Essa dualidade remete à fotografia a dupla condição de 

linguagem e forma de expressão visual. 

Por meio dela, cria-se um “arquivo de vida”, com o registro de todos os 

momentos considerados importantes, sejam de caráter estritamente pessoal ou de 

caráter coletivo, com enfoque particular ou profissional. Dessa maneira, passou a 
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fazer parte da rotina das pessoas, principalmente nos dias atuais, constituindo-se 

em testemunha, de acontecimentos e fatos diversos. 

Exatamente por produzir o olhar de quem a produziu, a fotografia tem certo 

grau de ilusão (KOSSOY, 2001), pois, ao ser construída, capta aquilo que o 

fotógrafo deseja mostrar com base em enquadramentos, ângulos de tomada, 

iluminação etc. Ou seja, a imagem retratada, ao mesmo tempo em que apreende o 

real, reflete o ponto de vista de seu autor. 

Ao ler uma imagem, é necessário observar que, além do aspecto 
objetivo, do domínio da técnica e do equipamento, existe um 
comportamento subjetivo que depende da vivência, da percepção e 
da sensibilidade do autor. Quando as pessoas se empenham em 
entender e dar sentido ao mundo, elas o fazem com emoção, 
sentimento e com paixão. (LIMA e SILVA, 2007, p. 6) 

A fotografia traz em si uma mensagem que é produzida por alguém, 

transmitida por algum tipo de mídia absorvida por um receptor que dela fará uso, 

mesmo que apenas no nível de uma visualização despretensiosa. Todavia, qualquer 

que seja o uso que se fará dela, o receptor, ao interpretá-la, será influenciado por 

suas próprias imagens mentais e por todo o aparato cognitivo, cultural, ideológico, 

religioso, político, etc., que adquiriu durante os anos e que é parte da sua vida.  

A maneira de analisar uma imagem é concebida de formas distintas por vários 

autores. Há, todavia, um consenso que nomeia alguns aspectos que podem interferir 

diretamente no significado de uma imagem e que, por isso, precisam ser identificados. 

O conhecimento dos elementos da linguagem fotográfica, que é 
adquirido a partir de uma base técnica da realização da fotografia, 
possibilita uma maior compreensão da capacidade narrativa e do 
conteúdo dramático contido em cada foto. O que irá reforçar o conteúdo 
da imagem fotográfica é a disposição dos elementos para a composição 
do campo visual. No entanto, para a efetiva compreensão desta 
mensagem, o espectador irá buscar, em sua bagagem (memória visual) 
e na sua concepção de mundo, elementos de equivalência para chegar 
a uma dada interpretação. (LIMA e SILVA, 2007, p. 6). 

Autores como Manini (2007) baseiam-se nas ideias de Panofsky27 (1976) para 

analisar imagens e propõem respostas para algumas perguntas extraídas da 

fotografia no momento da análise: 

                                                             
27 Erwin Panofsky foi um arte historiador que defendia a ideia de que até mesmo em uma análise 
menos elaborada feita a uma obra, existira sempre uma relação entre conteúdos e aspectos formais, 
enquanto a disciplina de história da arte, da época, era dominada pela preocupação com a forma e a 
análise estilística. 
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[...] quem ou o que aparece na imagem (descrição ou nome das 
pessoas e/ou lugares); que lugar aparece na imagem (localização 
espacial e geográfica); quando foi realizada a tomada (indicação de 
data, tempo cronológico ou ocasião); como são ou estão os 
principais elementos da imagem (complementação da descrição 
inicial); o que indica esta imagem (traço, a marca, o sinal). As 
respostas a estas perguntas devem ser dadas com base em 
informações concretas provenientes da imagem ou de seu referente. 
(MANINI, 2007, p. 57). 

Muitos aspectos importantes, portanto, devem ser observados no momento 

da análise, entretanto, particularmente, para esta pesquisa, algumas questões 

interessam mais do que outras. Entre elas, o fato de a fotografia ser um fragmento 

de uma “realidade”, um modo particular de olhá-la, e que só pelo fato do 

enquadramento, em um papel, já se retira a imagem de seu contexto original e, 

dependendo do lugar onde circule, neste caso em um portfólio, deve ser 

considerada em novo contexto (COUTINHO, 2006). 

Outra questão a ser considerada é a relacionada ao plano da imagem. 

Para Duarte (1998), os planos determinam o distanciamento da câmera em 

relação ao objeto fotografado, levando-se em conta a organização dos elementos 

dentro do enquadramento realizado, verificasse que a distinção entre os planos 

não é somente uma diferença formal, cada um possui uma capacidade narrativa, 

um conteúdo dramático próprio. É justamente isso que permite que eles formem 

uma unidade de linguagem, pois a significação decorre do uso adequado dos 

elementos descritivos e/ou dramáticos contidos como possibilidades em cada 

plano. 

Usando a nomenclatura cinematográfica, cada será explicitado para, 

didaticamente, facilitar as definições dos enquadramentos ajudando seu estudo. Os 

planos dividem-se em três grupos principais: plano geral, plano médio, primeiro 

plano. Uma mesma fotografia pode conter vários planos, sendo classificada por 

aquele que é responsável por suas características principais: 

� Plano geral: o ambiente é o elemento primordial. O sujeito é um elemento 

dominado pela situação geográfica. 

� Plano médio: sujeito ou assunto fotografado ocupa boa parte do quadro, 

deixando espaço para outros elementos que deverão completar a 

informação. Esse plano é bastante descritivo, narrando a ação e o sujeito. 
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� Primeiro plano: enquadra o sujeito dando destaque ao gesto, à emoção, à 

fisionomia, podendo também ser um plano de detalhe, onde a textura 

ganha força e pode ser utilizada na criação de fotografias abstratas. 

Também é comum utilizar a expressão “segundo plano” para se referir a 

assuntos, pessoas ou objetos, que mesmo não estando em destaque ou 

determinando o sentido da foto, têm sua importância. 

A questão da relação figura e fundo na fotografia também é uma questão que 

interessa para a análise das imagens do corpus da pesquisa. Essa relação pode ser 

atrelada ao ângulo em que a fotografia foi realizada, pois o posicionamento da 

câmera pode ocorrer tanto na mesma altura do sujeito, como também abaixo ou 

acima dele. Ao fotografar com a máquina de "cima para baixo" (mergulho) ou de 

"baixo para cima" (contra mergulho), a preocupação reside na impressão subjetiva 

causada por essa visão (COUTINHO, 2006). 

A máquina, na posição de mergulho, tende a diminuir o sujeito em relação ao 

espectador e pode significar derrota, opressão, submissão, fraqueza do sujeito; 

enquanto que o contra mergulho pode ressaltar a sua grandeza, sua força, seu 

domínio. Evidentemente, essas colocações vão depender do contexto em que forem 

usadas. 

A questão da cor na fotografia também será considerada, pois remete a mais 

imediata evidência da visão. Ela pode propiciar uma maior proximidade da realidade, 

limitando a imaginação do espectador, o que já não acontece nas fotos preto e 

branco que fornece, nos meios tons, a sensação de diferença das cores. A escolha 

do colorido vai determinar diferentes respostas do espectador, já que as cores 

também são uma forma de sugerir a realidade.  

Entende-se, portanto, a partir do exposto, a importância da fotografia na 

constituição dos portfólios, já que a análise do corpus deste estudo, tomado como 

enunciado concreto, considera o contexto (mais imediato e mais amplo) de 

produção, circulação e recepção dos portfólios, o sujeito-enunciador e seu(s) 

interlocutor(es) e a materialidade verbo-visual, que constituem as marcas de um 

sujeito que tem um lugar histórico e social determinado, com o objetivo de 

compreender os discursos instaurados nas esferas que os concebem, no caso deste 

estudo, a escola, a família e a sala de aula.  
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As questões discutidas acima serão retomadas no próximo capítulo, por meio 

da descrição das categorias de análise utilizadas, bem como pela apresentação do 

contexto de produção desta investigação.  
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CAPÍTULO 3 

A perspectiva colaborativa na pesquisa 

 

 

 

Neste capítulo, serão discutidas questões relacionadas à escolha da 

metodologia adotada neste trabalho. Em seguida, será apresentado o contexto em 

que a pesquisa foi realizada, os participantes, os instrumentos de coleta de dados e 

as categorias de análise utilizadas.  

 

3.1 Colaboração e espaço escolar 

 

Nesta seção, o objetivo é definir o conceito de colaboração utilizado nesta 

pesquisa e, ao fazê-lo, explicitar porque este estudo é considerado uma pesquisa 

crítica de colaboração. 

Segundo John-Steiner (2000), a colaboração é um ato de partilha da criação 

que ocorre dentro de um contexto sócio-histórico e surge de um desejo de 

transformar e integrar o conhecimento de várias disciplinas. Ocorre em um ambiente 

em que as pessoas têm voz, são ouvidas, questionam, compartilham questões e 

valores, sem se remeterem a uma visão assistencialista. Nesse contexto, o foco está 

no grupo, no “nós”. 

O segundo fundamento é encontrado nos dizeres de Freire (1993, p. 58), que 

ao abordar o processo de formação de um professor, ensina: “A gente se forma, 

como educador, permanentemente, na prática e na reflexão sobre a prática”. 

Por outro lado, a colaboração, conforme Vygotsky (1934/2004), tem relação 

direta com o processo de desenvolvimento do ser humano, que ocorre por meio dos 

processos interacionais mediados, em situação de prática social. Tal discussão 

remete ao papel da Zona de Desenvolvimento Proximal (ZPD) e ao desenvolvimento 

das capacidades dos seres humanos com base nas Atividades que realizam com 

outros sujeitos de seu grupo. 
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Vygotsky (1934/2004) considera a colaboração como um processo capaz de 

provocar o aprendiz em direção ao desenvolvimento da capacidade de solucionar 

uma situação-problema com base em estratégias grupais, que lhe propiciam 

negociar significados, compartilhar artefatos, conhecimentos prévios e 

conhecimentos já sistematizados. Segundo o autor, toda interação pautada na 

colaboração pode contribuir para o desenvolvimento de processos cognitivos. 

Em um contexto colaborativo, conforme Magalhães (2004, p. 149) é 

importante a “compreensão de que é essencial a participação de todos”, em um 

espaço em que todos contribuam de forma “diferenciada e multifacetada”. 

Dessa forma, professores, coordenadores e alunos tornam-se sujeitos ao 

invés de objetos do processo sócio histórico, isto é, conscientizam-se do próprio 

discurso, entendem as contradições do processo social, e, nesse contexto, 

transformam suas ações, criando um ambiente reflexivo crítico. O processo 

colaborativo, portanto, envolve tanto a colaboração como a reflexão crítica, pois para 

refletir eu preciso pensar em várias ações que não fazem parte de ações rotineiras. 

Brookfield e Preskill (1999) apontam no processo colaborativo aspectos 

importantes a serem considerados não somente por aquele que conduz as 

atividades de um grupo, mas por todos os colaboradores das situações de interação. 

Consideram os autores que o envolvimento maior ou menor dos colaboradores 

depende da forma como as interações se desenvolvem.  

Considerando que momentos de interação são momentos em que ocorre 

alguma mediação, relacionando à Teoria da Atividade, esse maior ou menor 

envolvimento pode ou não impulsionar os envolvidos à Atividade. Assim, novos 

significados são criados com base nas contribuições individuais e, para isso, os 

envolvidos são chamados a uma postura crítica frente às diferenças apontadas por 

todos os colaboradores.  

Liberali (2009) comenta que refletir é um ato consciente que leva o sujeito a 

revisar crítica e racionalmente aquilo que faz, com o objetivo de reformular sua ação. 

A reflexão pressupõe, ainda, a compreensão do senso comum e a possibilidade de 

distanciamento dele, já que o mesmo se estabelece a partir de comportamentos 

cristalizados que assumem como verdades proposições facilitadoras da ação em 

questão, não envolvendo pensamento consciente e crítico.  
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Entende-se por reflexão o ato em que um indivíduo se distancia de si mesmo, 

de suas ações, e, então, volta a olhá-las em busca de interpretá-las, como se não 

tivessem sido praticadas por ele. Esse olhar a distância é um exercício de 

autoquestionamento em busca de conhecer, compreender e posicionar-se em 

relação às próprias ações. 

No nível crítico, a reflexão passa pela análise dos aspectos éticos, sociais e 

políticos, com o objetivo de compreender as práticas envolvidas como 

comprometidas com o processo de mudança deliberada e consciente. 

Para Kemmis (1987), reflexão crítica implica uma visão da prática como uma 

ação informada e comprometida, que leva em conta as relações entre pensamento 

(teoria formal) e ação. A reflexão crítica pressupõe relações sociais, ou seja, o 

indivíduo atuante em situações que envolvem interesses humanos, políticos e 

culturais, tendo como foco a metacognição. 

A forma como o grupo envolvido nesta investigação organiza os momentos de 

reflexão, transformando-os em reflexão crítica, depende tanto das questões que 

estão sendo investigadas e, portanto, sócio-historicamente situadas, quanto das 

dinâmicas utilizadas durante os encontros. 

Para organizar essa reflexão no contexto escolar, Smyth (1992) propôs quatro 

ações que devem ser trabalhadas com os professores: descrever, informar, 

confrontar e reconstruir. Essas ações, entretanto, não são hierarquizadas, não são 

passos a serem seguidos, mas permitem ao professor refletir e interagir com o outro 

(que pode ser ele mesmo) de maneira crítica sobre as escolhas feitas. 

Essa visão que coloca o outro como contraponto para a constituição do eu tem 

semelhanças com a concepção de heterogeneidade bakhtiniana. “A consciência 

individual é um fato socioideológico” (BAKHTIN/VOLOSHINOV, 1929/2009, p.35) que 

adquire forma por meio dos signos utilizados e criados por uma determinada 

comunidade socialmente organizada no intercâmbio entre seus participantes. Em 

termos bakhtinianos, a concepção de consciência individual impregnada pela 

consciência coletiva e ideológica, que, por meio da linguagem, evidencia suas marcas.  

No processo de produção criativo-colaborativa de conhecimento, a linguagem 

tem papel fundamental, especialmente no confronto entre os sentidos de cada 

participante de uma Atividade social e nos significados compartilhados que irão 
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expandir os vários sentidos. Liberali (2009, p.15) aponta que “na cadeia criativa, a 

dialética entre as categorias gerais da cultura e as experiências materiais e emocionais 

com as quais os indivíduos interagem permite surgir o pensamento criativo”. 

Outro aspecto fundamental está na interação e colaboração entre os 

indivíduos, pois ela propicia a negociação por eles vivenciada, o que permite a 

produção criativo-colaborativa de significados. Assim, a criatividade emerge de um 

complexo processo interacional, social e dialógico. 

Além disso, como parte do processo colaborativo, a argumentação surge para 

possibilitar a produção de conhecimento e de criatividade, a partir do confronto de 

ideias, conceitos e práticas. A argumentação, assim compreendida, afeta e provoca 

uma ação ou reação em seus participantes, podendo se constituir em um elemento 

que modifica a realidade e transforma a Atividade (LIBERALI, 2009). 

Partindo-se do pressuposto de que na interação os indivíduos negociam seus 

sentidos e compartilham significados, a argumentação, dentro da concepção 

dialógica, é parte integrante da interação. Um olhar cuidadoso pode revelar que as 

palavras do coordenador ou do professor não são apenas suas, mas estão repletas 

de palavras de outrem. Seus discursos se entrelaçam em outros discursos tecidos 

por mais argumentos, em um emaranhado de fios, que formam uma infindável 

cadeia de discursos, que, por sua vez, afetam o seu próprio discurso, reverberando 

a noção do eu e do outro, ou seja, sempre social e nunca individual. 

Em uma abordagem vygotskiana, o coordenador será o mediador no 

processo de aprendizagem do professor, ou seja, ajudará o professor a questionar o 

senso comum, a tornar-se consciente de seu papel e de suas ações e a 

compreender os conceitos teóricos que embasam sua prática, de forma a se tornar 

um profissional crítico (LIBERALI, 2009). 

Quando se fala em desenvolvimento do professor, a questão da reflexão é 

tida como fundamental, pois possibilita a compreensão da própria prática, do 

entendimento do que ocorre na sala de aula, dos questionamentos acerca do 

processo de ensino-aprendizagem. 

Segundo Liberali (2009), a reflexão, como forma de conhecimento, pode ser 

vista como um ato criador, uma vez que possibilita um novo agir que cria e 

transforma o presente. Por isso, é importante garantir um espaço de discussão 
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sobre as questões de sala de aula e sobre os aspectos teóricos, de produção de 

conhecimento, de reflexão. 

De acordo com Bakhtin/Voloshinov (1929/2009), o sujeito se constitui como 

tal à medida que interage com os outros. Assim, não há um sujeito pronto, mas um 

sujeito que vai se constituindo por meio de seu discurso e do discurso dos outros. 

Essa ideia parte do pressuposto de que o ser humano não existe isolado, ou seja, 

sua experiência de vida se tece e entrecruza com a de outros indivíduos, afetando e 

transformando a si e aos outros. A concepção dialógica bakhtiniana contém a ideia 

de relatividade da autoria individual, evidenciando o caráter coletivo e social da 

produção de ideias e de conhecimento. Por essa razão, Bakhtin ([1934-35-75] 2010) 

se refere à natureza social do ser humano afirmando que a linguagem nasce da 

necessidade humana de comunicação e que a alteridade define o ser humano. 

Nesse contexto, em uma sessão reflexiva, é impossível pensar no 

coordenador e no professor fora das relações que ligam um ao outro, pois os 

sujeitos se constituem por meio da linguagem e do sentido que constroem na 

produção e na interpretação de seus discursos, estando seus discursos povoados 

pelas palavras do outro.  

Partindo da concepção bakhtiniana de linguagem e considerando que o 

conhecimento é produzido por meio de negociações de sentido em determinado 

momento social e histórico, Liberali (2009) aponta a importância de que os 

indivíduos se tornem conscientes de sua ação no mundo, para poderem transformar 

os contextos em que vivem e atuam. Na escola pesquisada, a produção de portfólios 

possibilitará que as vozes de seus participantes se combinem, se modifiquem, se 

transformem e se constituam em criações, produções de conhecimento e ações 

concebidas de forma colaborativa. 

 

3.2 Pesquisa Crítica Colaborativa (PCCol) 

 

A metodologia de pesquisa escolhida é a pesquisa crítica de colaboração 

(PCCol) (MAGALHÃES, 1996, 2002, 2004, 2010). A denominação crítica advém de 

sua intenção de transformar os contextos escolares, nos quais se desenvolve, e de 

colaboração, pois se espera a participação ativa e conjunta dos participantes, 
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professores, crianças e pesquisador, na negociação dos sentidos e significados 

mediada pela linguagem. 

De acordo com Magalhães (2004), a pesquisa colaborativa, de base crítica, 

propicia não só a construção de conhecimentos, mas também a discussão relativa a 

esses conhecimentos, tendo como base as práticas discursivas ocorridas no âmbito 

escolar. Nesse sentido, essa metodologia possibilitará uma pesquisa, contemplando 

a formação contínua de educadores, porque oferece contextos para a formação de 

um profissional reflexivo e autônomo, tendo por base as relações entre teoria e 

prática na pesquisa e no ensino. 

Nessa ótica, este trabalho é uma pesquisa crítica de cunho colaborativo, à luz 

dos estudos de Magalhães (1996, 2002, 2004, 2011) e Liberali (2002, 2004, 2006, 

2008, 2009), porque objetiva a observação, análise e transformações de ações no 

processo de construção dos portfólios, no qual se busca trilhar novos caminhos, 

buscar novas ideias e desenvolver diferentes percursos. 

Ao se abrir espaço para a participação de professores, crianças, famílias e 

embasar a prática nessa participação, foi assumido um caráter intervencionista nesta 

pesquisa, possibilitando novas formas de relações interpessoais e novas maneiras de 

agir na sala de aula. Além disso, a orientadora-pesquisadora, que participa desta 

pesquisa, também compartilha de um processo de crescimento mútuo com os 

participantes, uma vez que está inserida no contexto em foco e, como aponta 

Magalhães (2004), dentro desse paradigma de pesquisa, pesquisador e pesquisados 

são “coparticipantes ativos no ato da construção e de transformação do conhecimento”. 

Também, pode-se afirmar que esta pesquisa enfoca o desenvolvimento do 

conhecimento para a produção de portfólios em uma perspectiva mais democrática, 

na qual tanto adultos como crianças são considerados seres capazes de produzir 

conhecimento, gerar cultura e, portanto, contribuir indiretamente para uma 

transformação social. 

Dessa maneira, entendendo a colaboração como um espaço de participação 

integrado que possibilita novas maneiras de agir, no qual todos participam de um 

processo de crescimento mútuo, uma vez que os sujeitos assumem papéis ativos e 

produzem conhecimento de forma conjunta, a seguir são descritos alguns momentos 

que contribuíram para o crescimento e aprimoramento desta pesquisa. 
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3.3 Compromissos de pesquisa 

 

Desenvolver um trabalho científico é uma tarefa de grande compromisso, 

principalmente, porque envolve a credibilidade das informações, já que se espera do 

profissional uma postura ética e crítica que lhe permita manter-se fiel aos princípios 

norteadores do paradigma de pesquisa no qual se encontra. Alguns cuidados 

precisam ser tomados para garantir a credibilidade e a veracidade do estudo. Assim, 

foram adotadas as seguintes medidas: 

� Aprovação do Projeto pelo Comitê de Ética da PUC-SP para a realização 

da pesquisa (anexo 3). A autorização desse Comitê foi obtida em 13 de 

setembro de 2010, registrada sob o protocolo no270/2010. 

� A pesquisa foi conduzida dentro dos padrões éticos exigidos, pois desde 

o princípio os participantes foram informados das implicações em fazer 

parte de uma pesquisa de mestrado. Dessa maneira, foi elaborada uma 

carta de consentimento que foi devidamente assinada pela professora 

orientadora desta pesquisa, pelos participantes e pela direção da 

instituição na qual foi desenvolvida. 

� Realização de peer debriefing, que, segundo Lincoln e Guba (1985), se 

caracteriza pela revisão por pares de pesquisadores, ou seja, um 

pesquisador conhecedor do tema de estudo, lê, opina e discute a 

investigação realizada. Contribuições dessa natureza se efetivaram nos 

seminários de orientação e pesquisa, durante todo o período do 

mestrado, pois, nesses momentos, ocorreram diversos questionamentos 

sobre o estudo, que mais tarde ajudaram a aprimorar as questões de 

pesquisa e o direcionamento da análise. 

� Os dados deste estudo foram apresentados em alguns congressos 

nacionais e internacionais e na PUC-SP, refletindo em contribuições para 

pesquisadores na área da Educação e da Linguística Aplicada. 

Para atestar as questões ligadas à ética e à confiabilidade do presente 

trabalho, foram listados abaixo os diversos momentos em que esta pesquisa pôde 

ser exposta a diferentes olhares que não somente os da pesquisadora. 
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EVENTO (A) 

TIPO DE APRESENTAÇÃO (B) 
LOCAL e DATA CONTRIBUIÇÃO 

A) Discussões em seminários de 
orientação e pesquisa 

B) Apresentação do trabalho e 
das perguntas de pesquisa 

PUC/SP – BR 

2008 

2009 

2010 

Compartilhar e discutir minha pesquisa 
nesses encontros me ajudou a rever 

meus objetivos e clarificar minhas 
perguntas de pesquisa. 

A) Apresentação em Congresso 

B) Pôster 

5o Fórum LACE 
“Vygotsky: 
interfaces” 

PUC/SP – BR 

2009 

Apresentação de pôsteres por 
pesquisadores do Grupo LACE ao Prof. 

Dr. Wolfgang Jantzen do Institute of 
Special Educacion and Inclusion, 
University of Bremen, Germany. 

Este foi o meu primeiro pôster e minha 
entrada na produção acadêmica do 

mestrado. 

A) Apresentação em Congresso 

B) Comunicação 

III Bilinglatan 
Internacional 

Symposium on 
Bilingualism and 

Bilingual 
Education in Latin 

America 

Colégio Rio 
Branco – SP/BR 

2009 

Esta foi a minha primeira comunicação e 
só percebi o peso da responsabilidade ao 

ver a sala enchendo de participantes 
ávidos em saber mais detalhes sobre a 

pesquisa. Além disso, tive a oportunidade 
de trocar algumas informações com 

educadores de surdos, que viram por 
meio da minha pesquisa uma 

possibilidade de trabalho em seus 
contextos. 

A) Apresentação em Congresso 

B) Comunicação 

III SIAC 

Simpósio Ação 
Cidadã 

Colégio Albert 
Sabin – SP/BR 

2009 

Neste simpósio foi possível trocar 
informações com educadores de outras 
cidades, estados e países. Do mesmo 
modo que, ao participar também como 
organizadora do evento pude conhecer 
mais de perto novas pesquisas na área 
de Linguística Aplicada, principalmente 

relacionadas ao agir cidadão. 

A) Apresentação em disciplina 
de mestrado 

B) Trabalho escrito e 
apresentação oral 

Disciplina 

Argumentação 
em contextos 

escolares 

2010 

Nesta disciplina pude entender melhor 
quais seriam as minhas categorias de 
análise e de interpretação, fato que 

inclusive me fez mudar minhas questões 
de pesquisa. 

A) Apresentação em seminário 
de orientação 

B) Mini qualificação 

PUC/SP – BR 

2010 

Apresentar o esboço do meu à 
Professora Doutora Rose H. Schetinni e à 
Professora Ana David foi uma experiência 

enriquecedora, pois a partir das 
discussões levantadas, pude rever minha 

fundamentação teórica e minhas 
perguntas de pesquisa, redirecionando 

meu trabalho. 

Exame de qualificação 
PUC/SP – BR 

2011 
Aprimorar minha pesquisa a partir das 

observações realizadas. 

Quadro 3: Ações para Credibilidade da pesquisa (ARANHA, 2009). 
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3.4 Contexto da pesquisa  

 

3.4.1 O Colégio Albert Sabin 

 

Esta pesquisa foi realizada no Colégio Albert Sabin28, uma escola particular, 

situada na região oeste da cidade de São Paulo. A grande maioria dos alunos desta 

instituição provém de classe média alta e a unidade atende, atualmente, 2600 

alunos, da educação infantil ao ensino médio. 

 

 
Figura 1: Foto área do Colégio Albert Sabin 

 

A história do Colégio Albert Sabin começa nos sonhos de um empresário cuja 

infância vivida em escolas humildes e precárias o levou a imaginar uma escola 

“ideal”. Em busca desse sonho, fez parceria com uma educadora que o ajudaria a 

concretizar o objetivo de sua vida. Assim, em outubro de 1993 o Colégio foi 

inaugurado. 

Os princípios filosóficos do colégio e seus pilares fundamentais estão 

pautados em uma abordagem sociointeracionista, ou seja, a de que toda 

aprendizagem é um processo contínuo, sujeito a mudanças decorrentes das 

transformações ocorridas no contexto social e histórico, em que os indivíduos se 

encontram. 

                                                             
28 O colégio autorizou a divulgação de seu nome conforme anexo1. 
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Para o Colégio Albert Sabin, uma pessoa bem formada deve ser 
capaz de perceber, sentir, transformar, adaptar, captar, reformular os 
conhecimentos intelectuais e as experiências vividas. 
[...] Precisamos formar agentes gerenciadores de informações e não 
meros acumuladores de dados. Aprender é construir significados, e 
ensinar é dar oportunidade para esta construção. 

Plano Diretor do Colégio Albert Sabin, 2010/201129. 

Tal premissa teórico-metodológica concebe o conhecimento não como algo 

que é transmitido ao aluno pelo professor; trata-se de um processo que se realiza no 

contato do homem com o mundo vivenciado, histórico, o qual não é estático, mas 

dinâmico e em constante transformação. Dessa forma, os papéis de professores e 

alunos transformam-se e a relação entre eles, antes vertical, passa a ser dialógica. 

Nesse contexto, são programadas reuniões semanais com as professoras, 

por grupo ou série, e, quinzenais, com todos os grupos com o objetivo de promover 

discussões entre os envolvidos no processo de ensino-aprendizagem, além de 

incentivar todos os participantes a assumirem uma postura reflexiva e crítica de suas 

práticas em sala de aula e fora dela.  

Um princípio bastante valorizado no colégio é o do Cuidar. Cuidar, para a 

equipe administrativa, a direção, a equipe pedagógica e os funcionários da instituição, 

está baseado em seu sentido mais antigo, relacionado a cogitare-cogitatus, que é o 

mesmo de cogitar e pensar no outro, colocar a atenção nele, mostrar interesse por ele 

e revelar uma atitude de desvelo, de preocupação pelo outro.  

Dessa forma, a preocupação com o outro envolve desde o atendimento às 

famílias ou visitantes do colégio, o bem estar dos alunos e das pessoas que 

convivem no ambiente escolar, como também a apresentação de trabalhos e 

qualquer material vinculado à instituição. 

Todos os materiais criados dentro da escola passam pelo setor de marketing 

e pela aprovação de outros setores envolvidos. A não ser as exposições dos 

trabalhos dos alunos, que usam o critério de curadoria e são supervisionadas pela 

equipe de Arte do colégio, pois o objetivo, nesse caso, é o de valorizar a produção 

dos alunos por meio da estética. Para demonstrar tal rigor, a seguir são inseridas 

algumas imagens relacionadas às apresentações de trabalho desenvolvidas no 

colégio. 

                                                             
29O Plano diretor é um dos documentos oficiais do colégio, exigido pela Secretaria Municipal de 
Ensino. Ele possui todas as diretrizes e regras que regem a escola e é atualizado anualmente. 
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Figura 2: Exposições de trabalhos dos alunos 

 

 
Figura 3: Fôlder do Musical 2010, encenado pelos alunos do Colégio 

 

 
Figura 4: Capa do Jornal Trimestral Sabin Mais 
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A partir dessa proposta, o Colégio usa o slogan Ensinar é criar 

oportunidades. Recorrendo a origem etimológica dessas palavras, há ensinar, 

insignare, do latim, gravar, colocar uma marca, e oportunidade, opportunus, 

opportunitas, do latim, o que empurra para o porto, favorável, que leva em direção 

ao porto, ou seja, vento favorável. 

Metaforicamente, todos precisam ou querem ventos favoráveis. De tal modo 

que as oportunidades são sempre bem-vindas. Dessa maneira, o etos projetado a 

partir do slogan usado pelo colégio é de um lugar que deixa sua marca e cria “ventos 

favoráveis”, ou seja, o que vem ao encontro da missão proposta pelo colégio: 

A nossa missão é fazer a nossa parte no sentido de colaborarmos 
para que o nosso aluno possa se desenvolver e enfrentar o mundo, 
que poderá exigir dele não só uma sólida formação intelectual como 
um amadurecimento pessoal que o torne capaz de se posicionar e 
interferir na construção de uma sociedade em mudança. 

Plano Diretor do Colégio Albert Sabin, 2010/2011. 

 

3.4.2 O uso de portfólios no colégio 

 

No colégio, o trabalho com portfólios surgiu em 2005, depois que a 

pesquisadora participou de um Congresso Internacional de educação infantil e séries 

iniciais, em São Paulo. Durante o congresso, houve a oportunidade de conhecer o 

trabalho desenvolvido pela professora Maria Carmen Silveira Barbosa30, na 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), com portfólios e a proposta 

das escolas italianas na região da Reggio Emília, norte da Itália.  

Essa experiência foi compartilhada com o grupo de professoras da educação 

infantil do colégio, pois há algum tempo a utilização de relatórios individuais como 

único instrumento de avaliação já não revelava o processo de ensino-aprendizagem 

vivido pelas crianças. A partir do interesse do grupo de professoras, portanto, 

passou-se a estudar o tema, para que, aos poucos, o trabalho com os portfólios 

pudesse ser implantado no colégio. 

Essa proposta surgiu também em um momento de mudança de paradigma de 

educação infantil do próprio colégio, pois, a partir de cursos de formação docente e 
                                                             
30Doutora em Educação pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). 
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de sessões reflexivas com o grupo de professoras da educação infantil, esse 

segmento passou a ser regido por três pilares fundamentais: o brincar, o educar e o 

cuidar, um indissociável do outro. 

A princípio, o objetivo era dar maior visibilidade para a educação infantil, 

nessa comunidade, mostrando a evolução do desenvolvimento de cada turma por 

meio de uma documentação pedagógica mais direta e eficaz. 

No início, a construção dos cadernos foi experimental, cada professora criou a 

sua maneira de documentar o dia a dia da sala de aula, enquanto eram realizados 

encontros de formação. O trabalho realizado encantou as famílias, que passaram a 

pedir uma cópia dos cadernos. Dessa forma, a produção do primeiro portfólio foi 

mais artesanal, pois não houve tempo suficiente para uma produção mais elaborada. 

O portfólio praticado no Colégio Albert Sabin é do tipo demonstrativo, ou seja, 

ele retrata o percurso de aprendizagens de cada turma naquele ano. Participam do 

processo as professoras, os alunos, a coordenação pedagógica e as famílias. 

De 2005 a 2010, foram realizadas várias intervenções em relação à prática 

dos portfólios, pois, nesses anos, as professoras praticamente centralizavam toda a 

elaboração e a confecção desse material, e os alunos apareciam apenas como 

ilustradores de suas escolhas. A partir de 2009, a orientadora-pesquisadora passou 

a intervir mais diretamente nessas ações, questionando algumas práticas realizadas 

e como as crianças participavam do processo. 

Dessa maneira, em 2010, as professoras passaram a dividir o trabalho 

realizado com seus alunos, negociando e promovendo situações nas quais as 

crianças teriam que participar ativamente do processo de produção dos portfólios, 

como o objetivo de torná-los realmente do grupo. 

A partir de então, durante a semana, as professoras elegem, junto com as 

crianças, qual o melhor dia para fazerem a roda de portfólio, para que, pouco a 

pouco, ele passe a fazer parte da rotina de cada grupo. Eleito o dia, a turma discute 

quais temas serão abordados, como serão tratados e quem e quando realizará a 

tarefa de produção daquilo que foi decidido. A coordenação pedagógica participa do 

processo, por meio das reuniões por série, acompanhando o trabalho de cada 

turma. A partir da segunda reunião coletiva de pais, que geralmente ocorre por volta 

do mês de setembro, o caderno com os registros da turma circulam pelas casas das 
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famílias, que também colaboram, deixando uma mensagem escrita sobre suas 

impressões a respeito do trabalho realizado. 

A implantação do projeto aconteceu rapidamente e de maneira muito 

espontânea. Foi um sucesso entre as famílias dos alunos e em toda a comunidade 

escolar. No entanto, em 2008, a partir de um curso de formação para coordenadores 

pedagógicos, ministrado na escola pelas professoras doutoras Fernanda Coelho 

Liberali e Maria Cecília Magalhães, passou-se a perceber que o foco desse trabalho 

estava em seus resultados e não em seu processo, ou seja, o projeto acontecia 

como mais uma tarefa da escola e não como um objeto de reflexão das práticas 

desenvolvidas.  

Em busca de compreender de modo mais abrangente o conceito de portfólio, 

a partir de maio de 2008, a pesquisadora tornou-se membro do grupo LACE 

(Linguagem em Atividades do Contexto Escolar) e desde então passou a intervir 

mais diretamente nas práticas relacionadas à produção dos cadernos de portfólios. 

Durante esse processo de formação, foram desenvolvidas sessões reflexivas 

com o grupo de professoras da educação infantil e de turmas de 1o ano, para que o 

trabalho se tornasse mais colaborativo e reflexivo, tanto por parte das professoras 

como dos alunos e de suas famílias, ou seja, nesse período, procurou-se delinear um 

quadro teórico-metodológico para o trabalho de intervenção e posterior transformação 

dessas práticas educativas. Esse momento remonta ao foco desta investigação, já 

que se pretende analisar como esse processo e as transformações almejadas podem 

ter sido materializados verbo-visualmente nos portfólios produzidos. 

 

3.4.3 Os participantes da pesquisa e a produção dos portfólios 

 

O material escolhido como corpus para a pesquisa foi selecionado a partir de 

conversas com as professoras de educação infantil e de turmas do 1o ano, em 

reuniões pedagógicas coletivas, nas quais foram tratados os sentidos de cada 

docente em relação ao conceito de portfólio para uma posterior construção de um 

significado compartilhado sobre o assunto. 

Essas reuniões pedagógicas fazem parte da rotina das professoras como 

atividades programadas no calendário escolar. Acontecem quinzenalmente, depois do 
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expediente de trabalho, das dezoito e trinta às vinte horas, sempre às quintas-feiras. A 

princípio, as reuniões aconteciam com todas as professoras da educação infantil e, em 

um segundo momento, com as professoras selecionadas individualmente. 

As professoras da educação infantil e das turmas de 1o ano foram convidadas a 

participar da pesquisa por meio de uma carta apresentada em junho de 2010 (Anexo 

2), explicando os detalhes da pesquisa ao mesmo tempo em que solicitava as 

interessadas a se tornarem sujeitos focais do estudo. Contudo, como a preocupação 

do estudo deslocou-se do processo de formação docente para a melhor compreensão 

dos portfólios como instrumento e resultado do processo de ensino e aprendizagem, 

uma nova seleção das participantes foi feita a partir de dois critérios: 

1. Tempo de casa: a primeira professora escolhida está no colégio desde o 

início do processo de implantação do portfólio, contribuindo sempre de 

maneira positiva em nossas discussões e colocando em prática as 

mudanças sugeridas. 

2. Motivação: a segunda professora foi escolhida, pois demonstrou durante 

todo o trabalho, forte disposição, participação efetiva em nossas 

discussões e uma mudança considerável em sua postura docente. 

Dessa maneira, os portfólios analisados, neste estudo, foram produzidos por 

duas professoras participantes, a primeira, CM31, atua no colégio desde a sua 

inauguração e vivenciou todo o processo de implantação e de mudança dos portfólios. 

Essa professora é formada em Pedagogia, pela Universidade de São Paulo e 

Pós-graduada, em Educação Ambiental, pelo SENAC. Atua na área de Educação há 

20 anos, sempre com turmas de educação infantil e nos últimos três anos com salas 

de crianças de seis anos, o que corresponde atualmente ao primeiro ano32 do ensino 

fundamental de nove anos. 

                                                             
31 Adotou-se usar as iniciais dos primeiros e últimos nomes das participantes como uma forma de 
preservar as suas identidades. 
32 As turmas de primeiro ano foram mencionadas aqui, pois a partir doProjeto de Lei nº 3.675/04, 
estabelecido em fevereiro de 2006, a duração obrigatória do ensino fundamental foi ampliada de oito 
para nove anos, passando a abranger a Classe de Alfabetização (fase anterior à 1ª série, com 
matrícula obrigatória aos seis anos) que, até então, não fazia parte do ciclo obrigatório. No caso do 
nosso colégio, tomamos como filosofia de trabalho apenas mudarmos a nomenclatura dessa série, 
antes chamada de Pré II, para primeiro ano, adequando os horários das aulas e os nomes das 
disciplinas do currículo aos seus correspondentes no ensino fundamental, no entanto, sem tirar as 
crianças do espaço da educação infantil e sem mudar o seu currículo, entendendo que a criança de 
seis anos está mais próxima da educação infantil do que do ensino fundamental. 
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A segunda participante, LF, começou no colégio como estagiária, ainda quando 

era aluna do curso de Pedagogia, em 2004. Hoje, ela é formada em Pedagogia pelo 

Centro Universitário FIEO e Pós-graduada na mesma instituição, em Psicopedagogia 

Clínica. Como professora de educação infantil atua no colégio há seis anos, bem 

como na rede pública da cidade de São Paulo, como professora concursada de 

Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI). 

As turmas selecionadas para a pesquisa são de alunos de 5 e 6 anos. No 

colégio, o grupo de crianças de 5 anos recebe o nome de Pré e o de crianças de 6 

anos, primeiro ano. 

Ambos os grupos possuem 20 alunos por sala, a professora e uma estagiária33.  

A coleta de dados com as crianças ocorreu a partir da observação da pesquisadora 

em alguns momentos de construção do portfólio e de relatos das professoras sobre o 

trabalho desenvolvido em reuniões individuais. 

 

3.4.4 A pesquisadora 

 

Minha trajetória como educadora começou no curso de Magistério realizado 

no Colégio Mackenzie, unidade Higienópolis. Nesse período, tive a oportunidade de 

conhecer professores apaixonados pela educação e movidos pela vontade de 

transformar a realidade que ali se apresentava.  

Foi a receita perfeita para uma adolescente idealista e cheia de sonhos. 

Nessa época, estávamos no final dos anos 1980, auge do construtivismo no Brasil, e 

as escolas buscavam se apropriar dessa nova concepção de aprendizagem. Foi 

quando tive a chance de trabalhar como professora em uma pequena escola de 

educação infantil e depois como professora adjunta da rede estadual de ensino da 

cidade de São Paulo. 

Também, nessa época, em virtude dos baixos salários e da falta de prestígio 

da profissão, acabei optando por fazer vestibular para o curso de Letras, pois 

hipoteticamente, poderia atuar, futuramente, em outras áreas de trabalho, além de 

escolas. 
                                                             
33Em cada turma de alunos da educação infantil há, em sala de aula, uma estagiária remunerada, 
aluna do curso de Pedagogia, que atua como auxiliar de classe. 
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Cursei Letras na Universidade de São Paulo, licenciando-me no ano de 1991, 

em Português e Espanhol. Entretanto, no decorrer do curso acabei me envolvendo 

novamente com as questões de alfabetização e os estudos da Sociolinguística sobre 

letramento. Assim passei a dar aulas para salas de alfabetização e me encontrei 

como profissional. 

Em 1994, fui contratada como professora da educação infantil do Colégio 

Albert Sabin passando a atuar com crianças de quatro e cinco anos. No ano 

seguinte, passei a dar aulas para uma sala de alfabetização, na época denominada 

de Pré II. 

Lecionei durante oito anos e, nesse período, movida pela busca de respostas 

para ajudar as crianças com dificuldades de aprendizagem, fiz pós-graduação em 

Psicopedagogia Clínica, pela UNIFIEO, e fiz um curso de extensão universitária em 

Psicomotricidade, oferecido pelo próprio colégio. 

Em 2002, fui convidada a fazer parte da equipe de coordenação como 

assistente de coordenação da educação infantil, ou seja, orientadora educacional e 

pedagógica desse segmento. 

Como Orientadora, passei a ver com maior clareza a problemática dos 

relatórios individuais de avaliação praticados no colégio, pois, na maioria das vezes, 

eles não mostravam a real aprendizagem dos alunos. A partir dessa inquietação, 

passei a buscar alternativas para o problema e acabei conhecendo o trabalho com 

portfólios. 

Depois de estudar um pouco mais sobre a questão, propus para a 

coordenadora um projeto piloto, para que pudéssemos conhecer melhor o processo 

e se o portfólio poderia ser implantado no colégio.  

Convidei as professoras da educação infantil para participarem do projeto, 

para que, juntas, pudéssemos avaliar se o portfólio poderia revelar mais sobre o 

universo da aprendizagem das crianças, bem como, por meio de seu trabalho as 

famílias pudessem valorizar o trabalho desenvolvido com as crianças pequenas, 

reconhecendo a importância da educação infantil. 

Dessa maneira, o projeto começou em 2005 e até hoje é realizado na escola, 

com o apoio das famílias e de toda equipe pedagógica. Seu sucesso foi tamanho 

que hoje faz parte de um dos pilares fundamentais da instituição: o encantamento. 
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Com o desenvolvimento do projeto, entretanto, pude perceber que na 

verdade, o portfólio mostrava a aprendizagem das crianças, mas apenas sob o olhar 

do professor e que aquele trabalho passou a ser mais uma tarefa escolar a ser 

cumprida. 

Tal fato me deixou novamente preocupada e, ao participar de um curso 

oferecido pelo colégio para a equipe de coordenação sobre a formação dos 

coordenadores pedagógicos, ministrado pelas professoras Doutoras Fernanda 

Coelho Liberali e Maria Cecília Magalhães, da Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo, acabei me identificando com a proposta de trabalho do grupo de 

pesquisa do qual elas são líderes: o Grupo LACE – Linguagens em Atividades do 

Contexto Escolar. 

Nessa dimensão, ingressei no mestrado e me tornei integrante do Grupo 

LACE, procurando desenvolver Atividades para a compreensão, análise e 

transformação das práticas educativas, sobretudo, com relação à produção de 

portfólios. 

 

3.5 Procedimentos de produção, coleta e seleção de dados 

 

Conforme já apresentado, com o objetivo de investigar quais discursos sobre 

infância são instaurados nos portfólios, os dados foram gerados a partir de discussões 

em reuniões semanais, com as professoras, por série, reuniões quinzenais, com todo o 

grupo de professoras da educação infantil e de primeiro ano, e do acompanhamento, 

durante todo o ano de 2010, do processo de produção dos portfólios. 

Para atingir os objetivos de pesquisa, foram utilizados os seguintes 

instrumentos de coleta: reuniões gravadas em áudio e vídeo; reuniões transcritas; 

observações de aulas; cadernos de portfólios produzidos em 2010. 

Cabe ressaltar que todos os instrumentos acima mencionados embasaram as 

discussões e reflexões ao longo deste estudo, mas não foram objetos de análise 

para responder à pergunta de pesquisa. Na realidade, o foco da análise incidiu sobre 

os cadernos de portfólios produzidos no ano de 2010, enquanto o restante do 

material serviu de apoio ao processo de análise. 



86 

3.6 Procedimentos para a análise dos dados 

 

Dentro da perspectiva da Teoria da Atividade Sócio-Histórico-Cultural 

(Vygotsky, 1934/1989; Leontiev, 1977; Engeström, 1999), dos conceitos de 

interação, enunciado concreto e concepção dialógica da linguagem, conforme as 

concepções teórico-metodológicas de Bakhtin e o Círculo, serão analisados os 

cadernos de portfólios produzidos no Colégio Albert Sabin, por duas professoras 

participantes, no ano de 2010. 

Será apresentada a análise e discussão dos resultados a partir da 

argumentação utilizada pelas participantes ao expor seus sentidos e significados 

sobre o trabalho realizado com os portfólios, sendo um considerado como um 

conjunto coerente de documentação refletidamente selecionada, organizada e 

contextualizada no tempo, reveladora de marcas de ensino e aprendizagem, 

principalmente, as que mostram ou não a participação das crianças no processo. 

Conforme mencionado, esta pesquisa está inserida na Linguística Aplicada e, 

sendo assim, a análise dos dados está configurada na área da linguagem. Com 

base nos três níveis de análise (contextual, discursivo e linguístico), essa seção será 

organizada com o objetivo de esclarecer os procedimentos adotados.  

Primeiramente, foram levantados de cada portfólio o tempo e espaço em que 

ocorreu a produção dos cadernos, como parte do corpus da pesquisa. Esse 

movimento foi fundamental para compreender a situação da interação, da mesma 

forma que os aspectos que influenciaram os discursos produzidos. Isso ajudou a 

compreender o papel de cada participante e o contexto em que todos estão atuando. 

 

Quadro 4: Situação argumentativa (baseado em LIBERALI, 2011) 

Dimensão Características Objetivo 

Lugar/ momento físico e social de 
produção/ recepção/circulação 

Papel social dos Interlocutores 
(Enunciadores) 

Conjunto de parâmetros 
que podem influenciar a 

forma com que um 
discurso é organizado. 

Conhecer o contexto em que 
são produzidos os discursos, 

bem como os papéis dos 
interlocutores. 

 

Em seguida, tomou-se como pressuposto teórico central a análise dialógica 

do discurso, segundo Bakhtin e o Círculo, como forma de apontar “estratégias” 
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discursivas que se apresentam no corpus e que conduziram à identificação de 

discursos e vozes em confronto. Por meio dessa dimensão discursiva, foi possível 

identificar como se dá a divisão do trabalho, a produção de conhecimento, o papel 

do professor e o papel do aluno, a partir da produção dos portfólios. 

A argumentação surge aqui como uma forma de organizar e de elaborar a 

linguagem por meio das interações ocorridas em sala de aula, no decorrer do 

processo de construção dos portfólios. Para se entender como isso ocorreu, serão 

utilizados os estudos de Pontecorvo34 (2005) a respeito da produção de 

conhecimento enquanto processo social conjunto. A autora definiu para isso 

instrumentos de descrição e interpretação do processo argumentativo, para 

compreender a produção de significados compartilhados durante as interações 

sociais, pois, a partir dessas interações, o discurso se constrói e modifica o 

conhecimento. Abaixo se encontram as modalidades de análise desenvolvidas pela 

autora e adotadas para esta pesquisa. 

 

Quadro 5: Nível discursivo (PONTECORVO, 2005) 

Aspecto Geral Dimensão Características Objetivo 

Disposição e 
interação do 

discurso 

Desenvolvimento 

Coerência de raciocínio 
entre os interlocutores 
Avanço e progresso da 

análise e interpretação do 
objeto do discurso 
Ingresso de novos 
elementos e novas 

perspectivas 

Trazer elementos novos, 
relacionar, delimitar, 

contrapor-se 
argumentando, compor 
relações de alto nível, 

generalizar, 
problematizar e 

reestruturar. 

Pertinência 

Progressão do discurso 
proposto por um dos 

interlocutores no tema e 
discurso compartilhado 

pelos outros 

Permanecer inserido no 
tema proposto e 

acrescentar novos 
elementos 

Não 
desenvolvimento 

Bloqueio de raciocínio 
coletivo e inércia 

Repetir, confirmar ou 
referir-se a uma 

experiência particular 

Não pertinência 
Falta de progressão do 
discurso quando existe 

desvio do tema abordado 

Desviar o tema 
trabalhado, referindo-se 

a outro tema 

                                                             
34 Clotilde Pontecorvo é professora na Universidade La Sapienza, de Roma, na Itália, e pesquisadora 
do projeto Possibilidade, um projeto educacional alocado em áreas degradadas de Nápoles, criado 
com o objetivo de reabilitar e reintegrar jovens carentes. Algumas de suas pesquisas procuram 
analisar a relação entre processos e conteúdos de conhecimento na interação em sala de aula a 
partir da argumentação. 



88 

As dimensões do desenvolvimento e da pertinência ocorrem quando a 

discussão gera uma produção coletiva, uma vez que o conhecimento vai sendo 

produzido pela organização dos argumentos, por meio da construção de um 

pensamento coletivo dos participantes. As dimensões do não desenvolvimento e da 

não pertinência ocorrem quando, durante a discussão, o tema é desviado ou se 

restringe à opinião de uma determinada pessoa. 

Nesse sentido, para se conhecer melhor o papel da argumentação na 

revelação da divisão do trabalho entre professoras e alunos e na produção de 

conhecimento, não basta verificar se ocorre desenvolvimento e pertinência ou não, é 

necessário observar como os elementos verbais e verbo-visuais que compõem as 

páginas dos portfólios se articulam e se organizam.  

Assim, para a compreensão das imagens utilizadas nos portfólios, tomadas 

como signos ideológicos constituídos visualmente, observaram-se as marcas 

enunciativas de subjetividade, o sujeito por trás da câmera, as categorias plano de 

imagem, cor, formato e ângulo da fotografia. Para isso, a composição das páginas 

dos portfólios foi considerada como um enunciado verbo-visual que, em um 

movimento sócio discursivo, marca diferentes entonações avaliativas, instaurando 

sentidos. 

 

Quadro 6: Nível linguístico-discursivo 

Aspecto Geral Marcas verbo-visuais Objetivo 

Tipos de operadores 
argumentativos 

Posição, plano da 
imagem 

Perceber a partir do distanciamento da 
câmera em relação ao objeto 

fotografado, como o enquadramento 
pode gerar uma unidade de 

linguagem. 

Cores 
Propiciar uma maior proximidade da 
realidade limitando a imaginação do 

espectador. 

Formato 

Dar maior ou menor importância ao 
elemento que compõe o enunciado a 

partir das relações que estabelece 
com a totalidade. 

Ângulo da fotografia 
Perceber a impressão subjetiva 

causada pelo posicionamento da 
câmera no momento da fotografia. 
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Nessa perspectiva, para rastrear as marcas discursivas e identificar os 

discursos e as vozes sociais que constituem os portfólios, foram adotados, da teoria 

dialógica, os conceitos de enunciado concreto, discurso de autoridade e discurso 

internamente persuasivo, para mostrar o que configura uma Atividade reprodutora 

ou uma Atividade criativa. O objetivo é apontar como diferentes pontos de vista co-

ocorrem e concorrem disputando espaço, ao mesmo tempo em que seus 

argumentos expressam diferentes conhecimentos e são carregados de valor.  

Para verificar como ocorre esse movimento e compreender com mais 

detalhes os sentidos e significados apresentados pelos participantes, serão 

analisados também os argumentos que aparecem nos discursos materializados 

verbalmente nos portfólios, a partir de algumas marcas linguísticas. Para isso, 

procurou-se estabelecer os tipos de argumentos que estabelecem um contrato com 

o interlocutor, na tentativa de fazer com que o outro compartilhe do mesmo ponto de 

vista.  

Essas marcas podem ser observadas por meio da utilização de operadores 

argumentativos, que podem ser definidos como “certos elementos da gramática de 

uma língua que têm por função indicar a força argumentativa dos enunciados, a 

direção (o sentido) para que apontam” (KOCH, 1992/2004, p. 102). São 

encontrados, na gramática normativa como conjunções, pronomes, verbos, 

conectivos, advérbios. Os operadores argumentativos ajudam a entender o 

direcionamento e a articulação das opiniões dos participantes das atividades, por 

isso, faz-se essencial destacar os recursos linguístico-discursivos mencionados.  

 

Quadro 7: Nível linguístico-discursivo (KOCH, 1992/2004) 

Aspecto Geral Marcas linguísticas Objetivo 

Tipos de operadores 
argumentativos 

 

verbos Marcar o tempo da interação 

pronomes 
Marcar uma posição de 

responsabilização do indivíduo ou do 
grupo 

conjunção Justificar a escolha ou mostrar 
a marca apreciativa, no discurso das 

crianças. 

 

adjetivo 

advérbio 
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Os pronomes pessoais e vocativos serão negritados de verde, durante a 

análise, quando marcarem uma posição de individualização ou união do discurso, 

em outras palavras, serão marcados quando atribuírem responsabilidade pelas 

asserções a indivíduos ou ao grupo, o que permite perceber sua relação com a 

colaboração.  

Os verbos serão sublinhados quando marcarem o tempo em que ocorre a 

ação da professora com os alunos. Os advérbios, adjetivos e conjunções serão 

negritados quando aparecerem como justificativa de escolha, ou marca apreciativa, 

no discurso das crianças. 

Brait (2004, p. 191) defende, entretanto, que: 

[...] a análise das partes está sempre a serviço de um todo, a teoria a 
serviço da reflexão sobre a linguagem, sobre os discursos, sobre o 
homem e seu estar no mundo, e nunca em função do 
esquartejamento anatômico de um corpus, conforme as normas de 
um manual de instruções. 

Como unidades de análise foram escolhidas duas atividades35 de cada 

caderno produzido em 2010, de cada professora participante. Da professora CM 

foram escolhidas as atividades Horta e Areia e da professora LF, as atividades 

Nossa Hestória e Zoo Parque36.  

Foram selecionados, portanto, momentos de ensino e aprendizagem julgados 

pertinentes para mostrar como são tecidas as interações entre alunos e professoras, 

a divisão de trabalho, a concepção de ensino, de criança e de escola que permeiam 

esse processo. São atividades em que as professoras intervêm junto aos alunos e 

os alunos junto às professoras, seja para apresentar um conteúdo, explicar uma 

atividade, retomar uma situação já vivida ou decisões tomadas pelo grupo. O 

próximo capítulo apresentará a análise, considerando os critérios e apontamentos 

discutidos. 

  

                                                             
35Nessa parte, o termo atividade está relacionado às tarefas realizadas pelos alunos e não à Teoria 
da Atividade. 
36 “Hestoria” e “Zoo parque” são os títulos dados pelas crianças às atividades e se referem à palavra 
história e ao nome do zoológico Zooparque, respectivamente. Optou-se por manter a grafia utilizada 
pelas crianças, pois configuram a materialização real das páginas escolhidas para a análise.  
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CAPÍTULO 4 

Os portfólios em discussão  

 

 

 

Este capítulo tem como objetivo analisar os portfólios produzidos em 2010 a 

partir da seleção de quatro atividades como corpus da pesquisa: atividade Horta, 

Areia, Nossa Hestória e Zoo Parque. As páginas do portfólio serão tratadas em sua 

totalidade como um enunciado, na acepção bakhtiniana, uma vez que há um projeto 

discursivo que se materializa a partir de alguns signos semiótico-ideológicos: os 

desenhos, as fotografias e o texto verbal. Contudo, vale salientar que a análise do 

enunciado-portfólio (a integralidade da obra), mesmo mostrando-se um desafio 

instigante, foge aos limites desta pesquisa. 

Na análise, recupera-se o contexto sócio-histórico-cultural de cada portfólio e 

das atividades escolhidas, as diferentes vozes nelas materializadas (professora, 

aluno e instituição) e as marcas do processo de ensino e aprendizagem, a partir do 

papel do professor e do aluno, na divisão de trabalho e na produção de 

conhecimento, bem como a concepção de criança que permeia esse processo. 

O capítulo foi organizado da seguinte forma: contexto de produção dos 

portfólios; os portfólios de 2010; o portfólio do Pré C e as atividades selecionadas; o 

portfólio do 1o ano D e as atividades selecionadas e, por fim, as relações dialógicas 

estabelecidas entre as atividades, bem como as vozes instauradas nos discursos 

produzidos nos portfólios.  

 

4.1 Contexto de produção dos portfólios 

 

O uso de portfólios no colégio teve início no ano de 2005 a partir de uma 

necessidade do grupo de professoras, e, principalmente, da orientadora-

pesquisadora, em busca de alternativas para tornarem mais visível o processo de 

aprendizagem das crianças.  
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Como está inserido no contexto da “vida que se vive”, o uso de portfólios 

passou por várias mudanças no período de 2005 a 2010, que serão elencadas a 

seguir. A primeira delas refere-se ao tamanho dos portfólios, pois, ao serem criados, 

suas dimensões eram de 40 cm X 40 cm. Chegou-se a essa dimensão a partir de 

discussões com as professoras sobre o espaço de cada folha, principalmente, para 

a disposição das fotos, que, assim, não precisariam ser recortadas, constituindo 

também um espaço maior para expor os trabalhos das crianças. 

Ao serem manuseados e circularem nas casas das famílias, entretanto, 

percebeu-se que seu peso e suas dimensões dificultavam sua movimentação, 

sobretudo, porque as crianças queriam carregá-los sozinhas. Ou seja, ao ser 

projetado não se levou em consideração o manuseio do portfólio pelas crianças, ele 

era um objeto do adulto. 

Em virtude disso, pensou-se em um formato mais confortável, mas que, ao 

mesmo tempo, atendesse à necessidade de espaço adequado para a publicação dos 

trabalhos das crianças. Nesse período, também houve uma mudança em relação ao 

uso de equipamentos. As fotografias, antes tiradas com máquinas analógicas, 

passaram a ser feitas com máquinas digitais, ou seja, as professoras passaram a ter 

maior controle sobre a qualidade das imagens, inclusive decidindo formatos e 

tratamento das imagens com efeitos artísticos disponíveis nos computadores. 

Em 2007, a partir dessas mudanças e, novamente, depois de uma discussão 

com o grupo de professoras, foi decidido que o novo formato dos portfólios ficaria 

em 30 cm x 30 cm, porque assim facilitaria o manuseio das crianças, sua circulação 

e a diminuição do espaço não interferiria na publicação de seus trabalhos, uma vez 

que seria possível tratar as imagens e redimensioná-las a partir da tecnologia digital. 

O fato de se levar em conta a participação da criança pelo acesso ao portfólio 

traz a ideia de que ele passa a ser um objeto pensado para a criança, mas ainda 

não com ela, ou seja, ela ainda ocupa um papel secundário no processo de 

produção dos portfólios. 

Da mesma forma, nesse período, em consonância com os debates e a 

preocupação tanto no Brasil, como no mundo com as questões ambientais e a 

preservação dos recursos naturais do planeta, o colégio passou a adotar como 

filosofia de trabalho o uso de materiais recicláveis e o consumo consciente dos 
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recursos naturais. A partir de então, todos os materiais produzidos pelo colégio 

(agendas, atividades, provas, simulados, circulares, comunicados, cadernos, entre 

outros) passaram a ser produzidos em papel reciclado, pautados na ideia de 

colaborar com a preservação do meio ambiente. 

Em seguida, dando continuidade a essas mudanças, o colégio filiou-se à rede 

de escolas conveniadas à UNESCO. Fundado em 1953, esse programa congrega 

8000 escolas de 177 países na busca de uma educação que preconize o respeito à 

diversidade e ao meio ambiente, bem como a construção de uma cultura de paz.  

Os portfólios produzidos em 2010, portanto, materializam algumas mudanças 

de paradigma do colégio: primeiramente, em relação à concepção de criança, pois, 

ao ser criado, pensou-se apenas do ponto de vista dos professores, mas, a partir de 

seu uso pelas crianças, precisou ser repensado enquanto objeto que seria 

manuseado por elas, sendo algo relevante para o desenvolvimento do trabalho; em 

segundo lugar, na sua imagem, como escola publicamente preocupada com o meio 

ambiente e com a propagação da paz, de acordo com o vínculo firmado com a 

UNESCO; em terceiro lugar, a partir do trabalho realizado com os portfólios, as 

famílias passaram a respeitar mais a educação infantil e a valorizá-la como espaço 

importante no contexto escolar (isso foi percebido a partir do crescimento do número 

de crianças matriculadas nesse segmento); e, em quarto lugar, pelo prestígio 

alcançado socialmente, sobretudo, nos últimos anos, pelos resultados alcançados 

nos vestibulares e no ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), ao ser avaliada 

como uma das dez melhores escolas da cidade de São Paulo. 

Relacionando esses fatos e pensando na noção de ethos, como aquela que 

permite refletir sobre o processo mais geral da adesão dos sujeitos a certa posição 

discursiva e retomando a ideia aristotélica de que o ethos é construído na instância 

do discurso, podemos defini-lo como “os traços de caráter que o orador deve 

mostrar ao auditório, para causar boa impressão: é o seu jeito [...]. O orador enuncia 

uma informação e ao mesmo tempo diz: sou isto, não sou aquilo” (...); o ethos 

projetado está vinculado ao discurso de autoridade da UNESCO e ao fato da 

instituição estar ligada às questões ambientais e à cultura de paz, temas atuais e 

valorizados socialmente. 

Com isso, a partir de 2008, houve uma reestruturação no setor de marketing 

da instituição e, desde então, passou-se a usar como estratégia a contratação de 
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agências publicitárias, para a criação de uma logomarca anual. Em 2009, decide-se 

que a capa dos portfólios não será criada especificamente para esse fim, mas usará 

o tema criado para o ano. Dessa maneira, no ano de 2010, a agência escolhida foi a 

Brother Cast e o logo criado se refere a um dos assuntos sugeridos pela UNESCO, 

para o desenvolvimento de projetos na escola, e a um tema escolhido pela equipe 

pedagógica, pensando particularmente nos alunos da instituição.  

As mudanças históricas que ocorreram durante esses cinco anos trazem uma 

modificação na visão de criança criada pela escola. Ao ser criado, o portfólio era um 

objeto dos adultos, professores e pais, depois passou a ser pensado para as 

crianças e não apenas para suas famílias, elas assumem outro papel enquanto 

sujeitos que podem e devem participar do processo de ensino e aprendizagem. 

Os portfólios pensados para as crianças inserem uma mudança de olhar, que, 

apesar de ainda pequena, começa a considerar a criança como participante do 

processo de construção desses discursos, no entanto, o fato de as capas com o 

passar do tempo, passarem a ser escolhidas e determinadas pela equipe diretiva do 

colégio, a partir da visão de uma agência de publicidade, demonstra uma 

contradição nesse percurso, pois o discurso publicitário, de marketing, passa a ser 

privilegiado em detrimento do discurso pedagógico. 

Considerando que essa é uma instituição particular de ensino, sabe-se que 

algumas estratégias de mercado são levadas em consideração e acabam se 

caracterizando também como coercitivas. Assim, a pesquisa se faz a partir da 

compreensão da realidade como um produto das ações humanas no mundo, 

permeada de sentidos construídos coletivamente, renovados na relação com o outro. 

 

4.2 Os portfólios de 2010 

 

O processo de construção de um significado compartilhado a respeito do 

trabalho pedagógico realizado com os portfólios passou a ganhar mais força em 

2009, a partir de investimentos do colégio em cursos de formação docente e de 

reuniões para se refletir junto com o corpo docente sobre o papel do portfólio no 

cotidiano escolar, bem como sua relação com os papéis desenvolvidos pelos alunos 

e pelas professoras no decorrer de sua produção. 
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Em virtude dessas mudanças, em 2010, tomou-se como objetivo para os 

portfólios criar mais oportunidades e experiências para apoiar a participação das 

crianças em sua elaboração e produção, reconhecendo-as como sujeitos 

participantes ativos da sua própria aprendizagem. 

Desde então, a pesquisadora passou a atuar mais efetivamente com as 

professoras, fazendo interferências pontuais, assistindo aulas e questionando 

algumas ações de acordo com os objetivos traçados para este trabalho. A partir das 

discussões realizadas sobre o papel do portfólio no contexto da educação infantil, 

chegou-se a um consenso de que a escolha das atividades também seria feita pelas 

crianças, sempre a partir de uma negociação com o grupo, mediada pelas 

professoras. 

Essa mudança de postura foi relevante no processo de construção do 

portfólio, porque até então a maioria das escolhas feitas para os e nos portfólios 

eram realizadas apenas pelas professoras, sem qualquer participação das crianças, 

ou seja, durante muito tempo os portfólios foram das professoras e não do grupo.  

Relacionando esse fato à premissa de que a produção de conhecimento está 

intimamente ligada ao lugar social que o sujeito ocupa em relação ao outro, a 

criança passou a ter um papel de participante, de sujeito ativo, capaz de produzir 

discursos. 

 

4.2.1 A capa 

 

Com o objetivo de compreender a totalidade do corpus analisado, será 

descrita primeiramente a capa dos portfólios produzidos, em 2010, pois, conforme 

exposto, ela marca o discurso da instituição nesse processo.  

Os portfólios têm encadernamento espiral, na parte lateral esquerda, capa 

dura e 50 folhas, em papel reciclado verde, de gramatura cento e vinte, em um tom 

mais claro do que o da capa, no formato 30 cm x 30 cm. A capa foi criada pela 

agência de publicidade Brothers Cast, como logomarca do ano para o colégio, tendo 

como princípio básico o tema diversidade. 
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Figura 5: Capa do portfólio de 2010 

 

 

Seu fundo é verde; no canto superior direito, há a identificação da série ao 

qual o caderno se refere, acima, ao centro, encontra-se uma árvore estilizada de 

copa aberta, com cinco círculos nas cores laranja, azul, verde, vermelho e roxo, de 

diferentes tamanhos. Ao centro, mais abaixo, há a palavra DIVERSIDADE como 

título, em letras maiúsculas, e, logo abaixo, o subtítulo: A diferença é o que nos faz 

únicos, seguidos, no rodapé da página, do nome do colégio. 

Abaixo, encontra-se o relatório encaminhado pela agência e aprovado pela 

equipe diretiva do colégio. 
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Figura 6: Relatório da Agência Brother Cast sobre o tema do ano 

 

O conceito de diversidade materializado pela agência de publicidade 

contratada pelo colégio traz na logomarca um significado impregnado de valores, no 

caso, relacionados às diferenças e usando a árvore como seu símbolo principal. 

Identidade visual para o  
Tema do Ano DIVERSIDADE 

Colégio Albert Sabin 
03 de maio de 2010 
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A partir da escolha feita pela equipe de direção da instituição, todos os 

materiais do colégio passaram a usá-la como uma marca de identidade visual da 

escola. Ou seja, como os portfólios também estão a serviço desse tratamento 

estético do colégio, todos os cadernos receberam as capas determinadas e 

praticamente iguais, a única diferença é a de que no canto superior direito aparece a 

identificação de cada turma, por exemplo, Pré C e 1o ano D. 

Nesse sentido, tais escolhas demonstram que existem várias vozes coercitivas 

que, de uma forma ou de outra, participam e interferem no processo de interação.  

 

4.2.2 A organização do trabalho pedagógico  

 

Como esta pesquisa trabalhará com dois cadernos de portfólios de grupos 

diferentes de crianças, abaixo serão descritos cada um deles e como se organiza o 

trabalho pedagógico dessas turmas.  

Os alunos das turmas do Pré C e do 1o ano D estudam no período da manhã, 

das sete às doze horas e cada agrupamento tem uma organização de horários de 

aulas elaborados pela coordenação.  

Esse horário faz parte da exigência burocrática do sistema escolar no qual o 

colégio está inserido, entretanto, a não ser nas aulas de professores especialistas, 

como Arte, Inglês, Educação física, Informática e Música, é a professora de classe 

que organiza sua rotina de acordo com as necessidades de seu agrupamento. Assim, 

a grade de horários é apenas um norteador para o trabalho docente, sendo possível 

qualquer flexibilização a partir das características e dos interesses de cada turma. 

No decorrer do trabalho pedagógico, as professoras encaminham à 

coordenação o planejamento de suas atividades e, a partir de 2010, depois de 

encontros de formação e reuniões de discussão a respeito dos portfólios, passaram 

a reservar um dia da semana para a discussão e negociação das atividades para a 

construção do portfólio de cada turma. 

Abaixo, foi usado um dos quadros de planejamento, criado pelas professoras 

do 1o ano, como exemplo de organização do tempo pedagógico de cada turma, 

considerando o trabalho com o portfólio como parte da rotina da série. 
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Figura 7: Quadro de planejamento elaborado pelas professoras do 1o ano 

 

O fato das professoras reservarem um período em seus planejamentos para o 

trabalho com os portfólios demonstra que existe uma busca por uma maior 

participação dos alunos, o que evidencia que esses portfólios não foram realizados 

para as crianças, mas com elas. Desse modo, as crianças passam do lugar de 

agentes passivos para agentes ativos do processo de ensino e aprendizagem, 

sugerindo que, essencialmente, está sendo construído um espaço para que elas 

produzam conhecimento em conjunto com o adulto, para que ambos possam se 

tornar copesquisadores e coconstrutores da aprendizagem. 

Isso remete à ideia de Vygotsky de que a criança não vive simplesmente um 

processo instantâneo, linear e natural de desenvolvimento, pois tal processo é um 

trabalho de construção do homem sobre o homem. 

Nas próximas seções serão apresentados com maiores detalhes os portfólios 

das turmas escolhidas e as análises de algumas páginas que os compõem. 
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4.3 O portfólio do 1o ano D 

 

O grupo do 1o ano D é formado por 20 crianças, sendo 10 meninas e 10 

meninos. A grande maioria dos alunos completou 6 anos no primeiro semestre do 

ano letivo e apenas dois o fizeram até o final do ano. Dessa turma, seis crianças 

estudam no colégio desde os dois anos e as demais ingressaram em 2010. 

Como o trabalho com portfólios existe no colégio há cinco anos, essas seis 

crianças já têm alguns sentidos formados sobre a prática, mas a grande maioria do 

grupo a vivenciaria a partir do trabalho encaminhado pela professora do 1o ano. 

A organização geral do portfólio constitui-se por: uma capa; um texto de 

abertura escrito pela coordenação em sua primeira página; o registro da discussão 

sobre o que é um portfólio, com escritas tanto das crianças como da professora; 

uma foto do grupo com a professora e a estagiária da turma, como início da 

apresentação do grupo e, em seguida, cada um carimbou a sua mão e dentro dela 

colou um pequeno caderninho com desenhos e escritas que mostram quem são e 

do que gostam. Após esses procedimentos, aparecem atividades escolhidas pelas 

crianças e/ou pelas professoras regentes relacionadas aos projetos desenvolvidos 

na série, apresentadas de maneira cronológica como: Carnaval, Leitura, Areia, Roda 

de jornal, etc.  

Em alguns momentos, essa sequência é interrompida por atividades 

realizadas pelos professores especialistas, que criam páginas digitalizadas, nas 

quais as crianças participam apenas como apreciadoras. No caso, o primeiro ano 

tem aulas de Arte, Informática, Educação física, Música e Inglês. Os professores 

dessas disciplinas não participaram das discussões a respeito do trabalho com os 

portfólios, conforme já citado anteriormente.  

Ao final, existe uma seção onde os pais participam (no segundo semestre, o 

portfólio circula pelas casas das famílias), deixando um recado ou uma mensagem 

sobre o trabalho desenvolvido.   

Os critérios de escolhas das atividades foram atrelados àquilo de que as 

crianças mais gostaram, o que aprenderam, ou, quando realizadas pela professora, 

se relacionam a momentos relevantes de aprendizagem ou de interação do grupo. 
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Abaixo, foi criado um quadro que mostra a sequência cronológica de 

atividades adotada pela professora e pelo seu grupo como forma de esclarecer a 

totalidade a qual pertencem as duas atividades selecionadas para a análise. 

 

Quadro 8: Plano geral das atividades do portfólio do 1o ano D 

Título Objetivo Breve descrição da atividade Descrição da página 

O que é um 
portfólio? 

Apresentar, 
discutir e 

caracterizar um 
portfólio. 

Depois da roda de conversa 
sobre o que é um portfólio, as 

crianças escreveram e 
ilustraram qual o sentido de 

portfólio para eles. A professora 
também escreve um texto sobre 

a atividade. 

 

Papel verde retangular 
com uma escrita das 

crianças na parte 
superior da folha. 

Treze papéis recortados 
e colados com desenhos 
e escritas das crianças. 

Vida em grupo Apresentar o 
grupo para os 

leitores do 
portfólio. 

Para se apresentarem, as 
crianças escolheram carimbar 

suas mãos nas páginas do 
portfólio e sobre elas colarem 
um pequeno livreto com seus 
nomes e desenhos de coisas 

que gostam de fazer. 

 

Seis mãos de crianças 
carimbadas com tinta na 
página, sendo duas na 
cor verde e duas na cor 

marrom. Três na parte de 
cima da página e três na 

parte de baixo. 

No meio de cada mão foi 
colado um pequeno 

livreto com desenhos e 
escritas das crianças. 

Carnaval Mostrar como 
ocorreu a festa 

no colégio. 

Algumas crianças escolheram 
as fotos que ilustrariam a festa, 
outras desenharam o que mais 
gostaram e uma criança foi a 
escriba do grupo, escrevendo 

uma lista do que é gostoso fazer 
no Carnaval. 

Cinco fotos: duas coladas 
na parte superior da folha 

sobre papel retangular 
reciclado rosa com as 
bordas rasgadas; as 

outras três coladas na 
parte inferior da página 

sem bordas. 

Dois desenhos de 
crianças realizados em 

papéis brancos 
recortados e colados na 

página. 

Uma lista escrita por uma 
criança em papel branco 
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com bordas coloridas. 

Leitura Aguçar o prazer 
pela leitura, 

considerando-a 
um momento de 
entretenimento. 

A professora escreveu um texto 
explicando como é realizado o 
trabalho com a leitura e a sua 

importância na formação 
acadêmica como abertura da 

página. As fotos foram 
escolhidas por ela também e 

mostram as crianças envolvidas 
com a leitura, em seguida 

algumas crianças escreveram 
porque gostam de livros e os 
títulos das histórias que leram 

ultimamente. 

Página da esquerda: três 
fotos, um texto digitado 

pela professora em papel 
quadrangular de fundo 
verde claro, recortado e 

colado na página. 

Papel verde recortado 
irregularmente com 

escritas das crianças 
sobre a biblioteca. 

Página da direita: Título 
escrito pelas crianças 
direto na página com 
caneta colorida, duas 

fotos na parte superior e 
três na inferior, uma lista 

escrita em papel 
quadrangular verde, 

centralizado na página. 

Areia Mostrar a 
importância do 

brincar na 
educação 

infantil. 

As crianças escolheram as fotos 
que mais retratavam seu 

momento preferido: o tanque de 
areia e se desenharam. 

 

Uma foto, um retângulo 
escrito areia por uma 

criança, dois quadrados, 
um com desenho e o 

outro com uma escrita 
das crianças, duas tiras 

rasgadas de papel 
reciclado marrom e bege, 
nove desenhos coloridos, 

de figura humana, 
recortados e colados 

entre as tiras 

Roda do jornal Qualificar a 
roda, ampliar o 
vocabulário dos 

alunos e 
estimular a 

leitura 
autônoma. 

A professora escolheu as fotos e 
as colou na folha, em seguida, 

algumas crianças desenharam o 
que mais gostam no jornal e 

outras escreveram em balões de 
diálogos criados pela professora 

e colados na página. 

 

Página da esquerda: 
duas fotos, um desenho, 
um texto digitado e um 

texto escrito pelas 
crianças. 

Página da direita: quatro 
fotos, um retângulo no 

qual se escreve roda de 
jornal, três balões de 

diálogos escritos pelas 
crianças, um desenho 

realizado por uma 
criança. 
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Brinquedoteca Possibilitar 
momentos em 

que as crianças 
possam fazer 

escolhas, 
imaginar e criar 
suas próprias 
brincadeiras, 

interagindo com 
os outros de 

forma 
espontânea e 
integral, como 

no mundo 
social. 

As crianças escolheram as fotos 
que mais lhes representavam os 

momentos de brincadeira. 
Depois, algumas das crianças 

que faziam parte das fotos 
escreveram do que estavam 

brincando. 

 

Página da esquerda: um 
ret6angulo com bordas 

coloridas escrito 
brinquedoteca, um 

desenho de criança, um 
balão de diálogo escrito 
por uma criança e cinco 

fotos. 

Página da direita: seis 
fotos, três balões de 

diálogo escritos pelas 
crianças, um texto 

digitado em papel de 
bordas coloridas. 

Páscoa Mostrar por 
meio de fotos e 
desenhos como 

foi a trilha do 
coelho Léo. 

De todas as atividades que 
realizaram sobre a Páscoa o 
grupo escolheu a que lhe foi 
mais relevante: a trilha do 

coelho. Escolheram uma série 
de fotos que retratasse desde as 
primeiras pistas, depois usaram 
a professora como escriba para 
escrever nos balões de diálogo. 

 

Nove fotos, dois 
desenhos realizados 
pelas crianças, três 
balões de diálogo 

escritos pela professora 
com canetinha direto na 

folha. 

Salada, 
saladinha 

Auxiliar o 
processo de 
aquisição da 

base alfabética 
e de leitura a 

partir de textos 
que a criança 
saiba de cor. 

Para a produção desta página 
as crianças escolheram junto 

com a professora algumas fotos, 
uma escrita de um colega de 

uma parlenda de pular corda e 
uma parlenda digitada e 

ilustrada por uma criança. 

 

Página da esquerda: tira 
colorida retangular 

escrita por uma criança 
salada, saladinha; quatro 

fotos, dois desenhos 
realizados pelas crianças 

e um texto escrito em 
caneta preta por uma 

criança direto na página 

Página da direita: cinco 
fotos, um scanner de 

uma atividade em folha 
de uma criança, um 

desenho realizado por 
uma criança, um texto 
escrito com canetinha 

preta pela criança e um 
texto digitado em fundo 

degrade de marrom. 

Eu descobri que 
as coisas boas 
da vida são de 

graça e não 

Estreitar os 
laços entre 

mães e filhos e 
fazer uma 

A partir da música que 
aprenderam a cantar para 

homenagear as mães, 
discutiram sobre coisas 

Página da esquerda: 
papel retangular com 

bordas coloridas com o 
nome da atividade, doze 
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custam nada! homenagem. importantes que não custam 
nada e desenharam e 

escreveram para as mães sobre 
o que gostam de fazer com elas 

e não custa nada. 

 

papéis retangulares de 
bordas coloridas, 
desenhados pelas 

crianças e com algumas 
escritas, recortados e 
colados três a três. 

Página da direita: sete 
papéis retangulares de 

bordas coloridas, 
desenhados e escritos 

pelas crianças, 
recortados e colados na 
parte superior, um texto 

digitado em papel de 
borda colorida recortado 

e colado e um papel 
menor com borda 

colorida de corações com 
texto digitado. 

Medidas Entender o que 
é medida e que 

existem 
medidas 

padronizadas e 
não 

padronizadas. 

As crianças escolheram 
scannear a capa do livro 

utilizado para o trabalho e 
selecionaram junto com a 

professora fotos que 
mostrassem as medidas que 
descobriram com o próprio 

corpo. 

 

Scanner da capa de um 
livro infantil, seis fotos, 
dois textos digitados e 
sete palavras escritas 
pelas crianças com 

canetinha preta direto na 
página. 

Zoo Sorocaba Conhecer e 
entender as 

características 
dos diversos 
animais da 

nossa fauna 
para 

compreender 
melhor o porquê 

de 
preservarmos o 
meio ambiente. 

As crianças junto com a 
professora escolheram diversas 
fotos que ilustram os diversos 
momentos que vivenciaram no 

zoológico. 

 

Papel retangular com 
borda zebrada escrito 
zoo Sorocaba pelas 

crianças, um desenho de 
uma criança rodeado por 

seis fotos. 

Festa Junina Mostrar a 
importância do 
evento para a 
manutenção e 
divulgação da 

cultura nacional. 

As crianças escolheram os 
elementos que mais marcaram a 
festa para eles e os retrataram 

por meio de desenhos. 

Sete bandeirinhas 
coloridas recortadas e 

desenhadas pelas 
crianças, vinte desenhos 

coloridos de figura 
humana recortados e 

colados na página, duas 
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fotos. 

Advinha quanto 
eu te amo 

Estreitar os 
laços entre pais 

e filhos. 

As crianças escolheram fotos do 
dia da apresentação para os 
pais, depois escreveram em 

duplas o que mais gostaram no 
evento. Ao final, desenharam e 

escreveram baseados na 
história Advinha o quanto eu te 
amo, o quanto amam seus pais. 

 

Página da esquerda: dois 
textos escritos pelas 

crianças, o de cima em 
papel de bordas 

vermelhas de notas 
musicais e o de baixo 
com bordas de notas 
musicais azuis, seis 

fotos. 

Nossos Contos Tornar a leitura 
um momento de 

prazer e de 
entretenimento 

Cada criança desenhou e 
escreveu sobre o conto que 

mais gostou de ouvir. A 
professora os grampeou, 
transformando-os em um 

caderno que ganhou uma capa 
e o desenho de uma das 
meninas da turma. Para 

finalizar, as crianças pediram 
que houvesse ali a capa do livro 
que ouvem histórias diariamente 
e este foi scaneado, recortado e 

colado na página. 

 

Caderno de capa azul 
com um desenho colado, 
scanner da capa de um 
livro infantil, recortado e 

colado, um texto digitado, 
recortado e colado. 

Culinária Desenvolver 
hábitos 

saudáveis de 
alimentação 

As crianças escolheram esta 
atividade, pois se encantaram 
com a possibilidade de serem 
mestres cucas em alguns dias. 
Escolheram as fotos e algumas 
crianças ficaram encarregadas 

Cinco fotos, texto com 
bordas coloridas digitado 
e colado, três desenhos 
coloridos de alimentos 

realizados pelas 
crianças, recortados e 
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de ilustrar a página com 
elementos que fizeram parte das 

aulas de culinária. 

 

colados. 

Página da direita: sete 
fotos, três desenhos 

coloridos de alimentos 
realizados pelas 

crianças, recortados e 
colados, um desenho 
com borda rosa e um 
texto com a mesma 
borda escrito pelas 

crianças com canetas 
coloridas. 

Horta Conhecer e 
perceber a 

germinação e o 
desenvolviment
o das plantas. 

A escolha das fotos foi feita a 
partir da sequência temporal do 

processo de plantio até a 
colheita das alfaces. 

 

Uma lista de vegetais 
escrita com canetas 

coloridas pelas crianças 
rodeada por oito fotos. 

Laboratório Propiciar 
momentos em 

que as crianças 
sejam 

responsáveis 
por atividades 
coletivas para 

compreenderem 
o que é um 

trabalho coletivo 
e o que ele 

envolve. 

As fotos foram escolhidas a 
partir das experiências vividas 
pelo grupo no laboratório e o 
que mais gostaram, no caso, 

dos esqueletos e do boneco que 
mostra as partes internas do 

corpo humano. 

 

Dez fotos, dois desenhos 
de esqueletos realizados 
pelas crianças recortados 

e colados, uma tira de 
papel retangular com a 

palavra laboratório 
escrita por uma criança. 

Animais que 
moram perto do 

Sabin 

Conhecer 
melhor os 

animais para 
aprender a 

respeitá-los. 

A partir da observação do 
ambiente da escola as crianças 

passaram a perceber alguns 
animais que vivem na escola ou 
no seu entorno, como no caso 

os girinos. 

 

Papel retangular com 
bordas coloridas 
desenhado pelas 

crianças e escrito por 
elas a palavra girino. 

Um texto digitado em 
fundo bege, recortado e 

colado, cinco fotos. 

Cadê o bicho 
que estava 

Conhecer os 
animais 

Os alunos participaram de uma 
consulta pública realizada pela 

Oito fotos, encarte da 
prefeitura de São Paulo 
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aqui? A cidade 
escondeu! 

silvestres que 
vivem na cidade 
de São Paulo e 

conseguir 
identificá-los a 

partir de 
algumas 

características. 

prefeitura de São Paulo para 
eleger qual animal é a cara de 
São Paulo. Após conhecerem 
todos os animais, estudarem 

suas características e algumas 
curiosidades, para depois cada 

um escolher o seu animal 
símbolo. Esse projeto foi 

apresentado na mostra cultural 
do colégio. 

 

com fotos de bichos e um 
desenho de criança 
realizado em papel 

branco com bordas de 
animais, recortado e 
colado ao centro da 

página. 

Semana Sabin A partir da frase 
“Prevenir é 
melhor que 
remediar” 

conhecer mais 
sobre questões 

de higiene e 
alimentação, 

além da história 
do patrono do 
colégio, que 

está 
intimamente 
ligada a ela. 

A professora escreve um 
pequeno texto sobre as 

atividades desenvolvidas e o 
porquê de termos no colégio a 
Semana Sabin, pois ela está 

relacionada à história do patrono 
do colégio. As crianças colaram 

algumas fotos, mas não 
finalizaram a página. 

 

Texto digitado em fundo 
laranja, recortado e 
colado, duas fotos 

O           é 

um          ? 

Explorar e 
levantar 

características 
de um sólido 
geométrico. 

Foi montada uma sequência de 
fotos para mostrar o processo 
vivido pelas crianças: contorno 

das faces, construção com 
massinha, montagem e 

desmontagem, planificação do 
cubo. Ao final uma criança 
escreve as características 

levantadas por eles sobre o 
sólido geométrico. 

Página da esquerda; 
cinco fotos em 

sequência, um texto 
digitado em uma caixa de 

texto em formato de 
cubo, recortado e colado, 

um título usando uma 
figura recortada do 

quadrado e outra do cubo 
escrito pelas crianças 
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Brincadeiras Usar a 
brincadeira 

como estratégia 
matemática e 

para o 
aprimoramento 

de registro 
plástico. 

Como representar o movimento 
usando desenhos? Este foi o 

desafio da turma durante o ano. 
Depois de brincarem, 

conversarem, observarem fotos 
e pinturas de artistas famosos 
as crianças eram convidadas a 
se expressarem por meio de 

desenhos. A brincadeira 
preferida da turma foi o pula 

sela e é ela que está 
representada nas folhas do 

portfólio. 

 

Página da esquerda: 
título em papel colorido 
escrito pelas crianças, 

dois desenhos, um com 
borda rosa e outro não, 
um texto escrito pelas 
crianças com canetas 
coloridas em um papel 

branco de bordas 
coloridas 

Jogos Usar os jogos 
para promover o 
aprimoramento 

de 
conhecimentos 
matemáticos 

como: 
contagem, 

resolução de 
problemas, 

estimativas e 
cálculos 
mentais. 

Os jogos escolhidos pelo grupo 
como seus preferidos foram o 

Jogo dos Pratinhos e o Batalha. 
A professora escreveu um 

pequeno texto no qual descreve 
a importância dos jogos e que 
habilidades matemáticas que 

envolvem. 

 

Um desenho, duas fotos 
e a escrita colorida 

realizada pelas crianças, 
em papel de bordas 

coloridas, recortado e 
colado, sobre como jogar 

cada um. 

Semana da 
criança 

Criar 
oportunidades 
de a criança 
brincar e de 
explorar os 
diferentes 

espaços da 
escola. 

As crianças escolheram todas 
as atividades realizadas na 

semana das crianças: buffet de 
doces, teatro e passeio de 

bicicleta. A professora escolheu 
as fotos e escreveu sobre as 

atividades desenvolvidas, eles 
desenharam e escreveram em 
balões as suas sensações a 

partir das experiências vividas. 

Página da esquerda: sete 
fotos, um desenho 

realizado pelas crianças, 
um texto digitado, em 
papel com bordas de 
balões de aniversário. 
Página da direita: três 

fotos, oito desenhos de 
figura humana com 
balões de diálogo 
realizados pelas 

crianças, recortados e 
colados. 
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English Apresentar o 
idioma de forma 
contextualizada, 

por meio de 
jogos, 

brincadeiras, 
atividades 
gráficas, 

músicas, etc. 

A partir da história The big 
enormous turnip as crianças 

realizaram atividades que 
imitavam seu enredo, como: um 

café da manhã, a procura de 
insetos nos jardins do colégio e 
a brincadeira de caça a raposa. 
As crianças não participaram da 
produção das páginas, nem da 
escolha das atividades. Tudo foi 

realizado pela teacher. 

 

As letras da palavra 
English foram recortadas 

uma a uma em papel 
colorido e depois coladas 

sobre um papel verde 
rasgado formando o título 

com um bule de chá 
também recortado tendo 
um texto digitado dentro 
dele, seis fotos e outra 
tira de papel retangular 

rasgado. 

Educação 
Física 

Perceber as 
diferentes 
formas de 

habilidades 
motoras usadas 

em jogos e 
brincadeiras 

corporais 
realizadas em 
quadra e na 
piscina para 

aprimorar o seu 
conhecimento 

corporal e 
espacial. 

As fotos mostram as 
brincadeiras e jogos que as 

crianças realizam nas aulas de 
Educação física tanto em 

quadra como na piscina. Em 
suas legendas encontram-se os 
seus nomes, escritos em letras 

maiúsculas para que as crianças 
possam lê-los. As crianças não 
participaram da produção das 

páginas. 

 

Página da esquerda: 
digitalizada com fundo 

azul imitando água, com 
seis fotos, um desenho 
de computador e um 

texto digitado. 

Página da direita: 
digitalizada em fundo 

xadrez laranja e branco, 
com o título, seis fotos e 

um pequeno texto 
digitado. 

Educação 
Musical 

Despertar e 
desenvolver o 

gosto pela 
música. 

As páginas foram produzidas 
pela professora sem a 

participação das crianças. 
Trazem fotos e textos escritos 

pela professora que descrevem 
o trabalho realizado e explicam 

Página digitalizada com 
bordas pretas e fundo 

com notas musicais, uma 
foto grande ao centro e 
seis fotos, uma embaixo 
da outra do lado direito 



110 

a sua importância. 

 

da página e um texto 
digitado abaixo da foto 

maior. 

Arte Conhecer e 
explorar 

diversos tipos 
de materiais. 

Compreender o 
que são cores e 
suas misturas 

Partindo da história As gotinhas 
e o Arco-íris, os alunos 
realizaram atividades 

envolvendo o estudo das cores 
do arco-íris. A primeira atividade 

apresentada no portfólio foi 
votada pela turma como a 

preferida do primeiro semestre. 
A professora produziu toda a 

página sem a participação direta 
das crianças, mas ao final 

escreveu o que elas falaram 
usando como representação um 

painel de bilhetes. Para o 
segundo semestre a atividade 
mais marcante para o grupo foi 
a pintura em tela. A professora 

registrou o processo de 
produção da atividade por meio 

de fotos e com um pequeno 
texto explicativo. 

 

Página da esquerda: 
digitalizada em tons de 

verde e branco com 
listras verticais, ao centro 
uma foto da cobrinha que 
as crianças produziram e 
ao lado a transcrição das 

falas das crianças 
simulando um painel de 

bilhetes. 

Página da direita: 
digitalizada com fundo de 
bolhas de sabão em tons 

de azul, nove fotos, 
sendo uma delas, a da 

exposição das telas 
maior do que as outras, 
um texto digitado e as 
letras da palavra arte 

escritas dentro de 
círculos que simulam 
botões e compõem o 

título. 

Informática Conhecer e 
explorar os 

diversos 
recursos do 
computador, 
usando-os no 
seu dia a dia 

para ajudar nos 
estudos ou 

como forma de 
divertimento. 

A professora criou um fundo 
comum para mostrar a todas as 

atividades desenvolvidas 
durante as aulas de informática. 

As fotos, legendas e textos 
foram escritos e escolhidos pela 

professora sem a ajuda ou 
consulta das crianças. Tudo foi 

feito digitalmente. 

 

Página digitalizada com 
elementos do universo da 

informática, seis fotos 
das crianças, tr6es fotos 
das telas de jogo que as 
crianças usam na aula, 
título digitado e cinco 

legendas. 

A Despedida Finalizar o Convite para que os familiares Texto escrito pela 
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portfólio. possam contribuir com suas 
impressões sobre o trabalho 

realizado. Cada família tem um 
espaço reservado para isso 
estipulado pela professora e 
delimitado por um recorte de 

papel. 

 

professora em papel 
retangular lilás com 
bordas de flores nos 

mesmos tons. 

Agradecimentos. Agradecer aos 
que fizeram 
parte deste 

trabalho tanto 
direta como 

indiretamente. 

Texto produzido pela 
professora. 

 

Texto digitado em papel 
retangular com fundo 

bege e bordas marrons. 

 

Observando o quadro com o plano geral das atividades desenvolvidas, 

percebe-se que existe uma participação real das crianças na maioria das propostas, 

entretanto, em alguns momentos ocorre uma quebra desse raciocínio, pois, nas 

páginas construídas pelos professores especialistas, as crianças as recebem prontas, 

sem qualquer discussão ou negociação de ideias sobre o trabalho desenvolvido.  

A partir desta marca revela-se a ideia de Newman e Holzman (2002) sobre 

instrumento para resultado e instrumento e resultado. No caso dos professores 

especialistas, devido a inúmeros fatores37 relacionados à organização do colégio, o 

portfólio serve a um propósito, para mostrar aos pais, no caso, o que eles fazem 

com as crianças na escola, como um martelo, por exemplo, que serve para um 

determinado fim, ou seja, o portfólio para eles é um instrumento para resultado. 

Entretanto, o que se espera do trabalho proposto é que sejam instrumento e 

resultado, ou seja, que não sejam vistos apenas como uma ferramenta, pois sua 

                                                             
37Esses fatores dizem respeito à organização pedagógica do colégio, principalmente, relacionada ao 
número de aulas dessas disciplinas (duas aulas, no máximo, por semana) e ao fato delas 
pertencerem a mais de uma coordenação, pois além da coordenação pedagógica da educação 
infantil, elas fazem parte de uma coordenação por área. 
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função é inseparável da Atividade de seu desenvolvimento, de seu processo. É a 

Atividade produtiva que define tanto instrumento como resultado, ambos são 

definidos no e pelo processo de produção. 

Isso implica também a concepção de criança criada por esses profissionais, 

pois quando se estabelece coletivamente uma maneira de trabalhar, as crianças 

desenvolvem um entendimento crescente do seu papel como participantes dentro do 

ambiente de aprendizagem.  

Essas reflexões apresentam duas possibilidades: de um lado, uma prática 

centrada apenas nas definições dos adultos e de outro uma ação compartilhada, em que 

o lugar ativo e interativo da criança, sua presença e seu discurso sejam considerados. 

Nessa perspectiva, é fundamental entender que práticas variadas se 

entrecruzam nos portfólios, uma vez que diferentes professores, com tempos 

didáticos e possibilidades distintas de uso do material, também contribuem para a 

sua produção. Torna-se importante investir na formação desses professores, pois ao 

se reconhecer a pluralidade das epistemologias da prática, pode-se desconstruir o 

modo transmissivo do fazer pedagógico e construir um modo mais participativo, que 

ajuda a esclarecer concepções, tomar decisões e a olhar as crianças, como sujeitos 

competentes e participativos. 

Para aprofundar a discussão a partir das estratégias discursivas utilizadas no 

portfólio descrito, focada nas práticas da professora regente da turma, foram 

selecionadas duas atividades, nas quais se procurará identificar as diferentes vozes 

e discursos em confronto, além de como ocorreu a divisão de trabalho, a produção 

de conhecimento, o papel do aluno e do professor. 

Foram escolhidas as atividades Horta e Areia, pois mostram, a partir dos 

diferentes pontos de vistas de seus interlocutores, como ocorre a interação e como 

os discursos dialogam entre si. 

 

4.3.1 Atividade1: Horta 

 

A atividade Horta foi escolhida pelas crianças, pois, segundo os critérios que 

estabeleceram com a professora, a partir do início da produção do portfólio, 
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registrariam no “cadernão” (termo usado pelas crianças) aquilo que mais gostaram 

de fazer no colégio, algo que aprenderam ou o que os surpreenderam. 

No caso, essa atividade foi relevante para eles devido aos cuidados que 

tiveram com os canteiros, a observação e o registro do crescimento das plantas, 

mas principalmente pelo fato de terem colhido as alfaces e terem as levado para 

casa, para dividirem com seus familiares. 

A seguir, a página dessa atividade será analisada como um enunciado 

concreto a partir de sua composição gráfica e de seus elementos constitutivos.  

 

 
Figura 8: Atividade Horta produzida em 2010 

 

Como a página é percebida pelo leitor como um todo, um conjunto, ela será 

considerada como uma unidade verbo-visual produtora de sentido, formada por oito 

fotografias e um texto escrito pelas crianças, em forma de lista, intitulado “Na horta 

tem...”. As fotos foram escolhidas pelas crianças e coladas pela professora, bem 

como a lista produzida.  



114 

Do lado superior esquerdo, foram coladas duas fotos em diagonal 

sobrepostas; mais abaixo, ainda no canto esquerdo, mais duas fotos sobrepostas, 

mas agora na posição horizontal. Centralizada no alto, aparece uma foto da 

professora com algumas crianças e, logo abaixo, o texto, em forma de lista, escrito 

pelas crianças, em papel sulfite, recortado com uma tesoura de corte rebuscado. 

Acima, no canto direito, nota-se uma foto novamente na posição diagonal, depois, 

mais abaixo, porém centralizada, uma foto em posição vertical e, no canto inferior 

esquerdo, uma foto na horizontal, mostrando todo o grupo. 

Considerando, portanto, esses elementos que constituem a página, o que se 

observa é que existe um enquadramento fotográfico preocupado em mostrar o “fazer 

das crianças”, pois ao invés de ter a horta como plano de fundo, a professora ou a 

estagiária38 preocupam-se em retratar as ações dos alunos nesse espaço.  

A fotografia que está no canto superior esquerdo da página mostra as 

crianças mexendo nos canteiros e uma delas mostrando uma erva daninha que, 

supostamente, acabou de retirar dali. Nesse enquadramento, o ambiente ocupa uma 

menor parte do quadro, dividindo, assim, o espaço com o sujeito. O mesmo ocorre 

na foto que está imediatamente abaixo, entretanto, o fato de terem sido coladas na 

posição diagonal, sugerem uma mudança no foco de visão, provocando uma suave 

inclinação da cabeça do leitor.  

Por outro lado, essa escolha não foi só da professora, na verdade, como as 

crianças escolheram um determinado número de fotos e gostariam de tê-las na 

página, essa foi uma alternativa encontrada pelo grupo para garantir todos os 

elementos. Dessa maneira, o problema foi compartilhado e negociado com as 

crianças. 

A aproximação de foco, que ocorre nas duas fotos localizadas no canto 

inferior esquerdo da página, revela o que está acontecendo na cena, em primeiro 

plano, ou seja, o jardineiro, nesse momento, retira as alfaces dos canteiros, sem 

destruí-las e o foco, ainda mais aproximado, traz a mão do jardineiro, como 

detalhamento e valorização dessa ação. Sabe-se que as crianças estão observando 

a cena, pelo fato de seus pés e uma parte das pernas aparecerem no canto superior 

da foto. 

                                                             
38Em cada turma de alunos da educação infantil há, em sala de aula, uma estagiária remunerada, 
aluna do curso de Pedagogia, que atua como auxiliar de classe. 
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O mesmo ocorre com a foto centralizada na parte superior da folha. A 

professora está rodeada de alunos, mostrando-lhes algo no canteiro e todos estão 

atentos à sua explicação. 

Outro detalhe que chama a atenção é o fato de quase todas as fotos terem as 

mesmas dimensões, o que muda são as suas posições, pois cinco foram tiradas na 

horizontal e duas na vertical. Dessa forma, o tamanho ressalta que os elementos da 

página assumem igual importância, a não ser a foto que está no canto inferior 

direito, pois ela é maior e traz toda a classe, mostrando o resultado de seu trabalho, 

a colheita da alface. Nessa foto, portanto, a marca apreciativa instaurada demonstra 

que o grupo tem maior importância, como força de trabalho coletivo, do que de 

ações individuais.  

O texto escrito, em forma de lista, tem também características muito 

particulares, uma vez que materializa a marca da criança nessa produção.  

 

 
Figura 9: Texto em forma de lista produzido pelas crianças 

 

As crianças escolheram escrever o que tinha na horta do colégio, já que além 

da alface que plantaram, descobriram outras plantas, inclusive algumas raízes que 



116 

também são comestíveis. Uma aluna foi eleita a escriba do grupo que, por sua vez, 

ditava as palavras a ela. 

Nessa faixa etária (5 e 6 anos), as crianças estão em processo de alfabetização, 

assim, algumas convenções linguísticas ainda não foram percebidas, como a 

segmentação de palavras em uma frase “NAORTATEM...” ou em relação às normas 

ortográficas, no caso, o uso do h, do til, do hífen e do L/U: ORTA, ORTELA, 

COUVEFLOR, SAUSINHA. Isso marca que o enunciador materializa a ideia de “erro” 

como algo positivo, pois valoriza a produção e o conhecimento construído pela criança.  

Sob essa perspectiva, a geração de sentido nessa página leva a uma 

característica dinâmica e não estática do objeto da atividade e suas múltiplas faces 

constituídas no processo de sua produção, ou seja, o portfólio assume um caráter de 

instrumento-e-resultado, uma vez que se transforma e se reinventa no processo de 

produção. 

Essa atividade se aproxima mais do modelo de Atividade criativa, pois permite 

aos sujeitos o enfrentamento de novas situações e de novas necessidades de forma 

inventiva, gerando novos produtos que criam novas necessidades para as quais os 

sujeitos precisam indicar novas soluções. Entretanto, é apenas uma aproximação, 

porque, apesar das crianças participarem ativamente de todo o processo de 

produção, ainda existe o acabamento da professora e a coerção da instituição em 

relação ao tratamento e a publicação de todos os materiais. O aluno, assim, está 

mais próximo de seu papel de autor, de enunciador, mas ainda não o é plenamente. 

As marcas de ensino-aprendizagem materializadas na página remetem à 

ideia da importância do coletivo, da capacidade das crianças, de que podem 

negociar, compartilhar e criar cultura com os adultos e com seus pares, constituindo-

se, dessa forma, como sujeitos ativos, inseridos em um mundo social. 

Dessa maneira, há, também, uma aproximação com a proposta de ensino-

aprendizagem da instituição, pois, em uma concepção marcada pelo seu caráter 

sócio-histórico-cultural, o papel do professor é o de promover o diálogo, a 

cooperação, a troca de informações entre os alunos e a atribuição de 

responsabilidades para se alcançar um objetivo comum. Do mesmo modo, o papel 

do aluno é ativo, pois se cria um espaço para que suas ideias sejam externalizadas, 

para que possa argumentar e explicar as suas hipóteses e seus conhecimentos. 
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Os sujeitos, portanto, participam do processo de ensino-aprendizagem 

ativamente e, de maneira colaborativa, aprendem a fazer escolhas que satisfazem 

seus objetivos mesmo dentro das coerções relacionadas às convenções, às tarefas 

e às normas sociais. 

 

4.3.2 Atividade 2: Areia 

 

 
Figura 10: Atividade AREIA produzida em 2010 – Portfólio 1o ano D 

 

A atividade AREIA surgiu a partir de uma conversa em roda de portfólio sobre 

o que eles mais gostavam de fazer na escola e entre o que falaram apareceu 

fortemente a brincadeira no tanque de areia. 

Essa escolha das crianças remete à ideia de que pensá-las como sujeitos 

ativos é também afirmar que brincam, pois o jogo e a brincadeira, em si, são 

situações de aprendizagem. Brincar e experimentar são as formas mais frequentes 
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pelas quais a criança aprende a conhecer a si, aos outros e ao mundo, construindo e 

organizando o seu pensamento. 

Esse tanque fica no espaço do parque da educação infantil e possui uma 

areia especial, colorida na cor azul, fato que chama a atenção das crianças uma vez 

que ao brincarem literalmente ficam azuis. 

A partir da escolha do grupo, passaram a discutir como representar esse 

momento na página do portfólio. Duas crianças sugeriram que era possível mostrar 

que o tanque de areia é um lugar onde elas se mexem e podem mudar de lugar ou 

fazer uma série de atividades, enquanto outras comentam que gostariam de se 

desenhar para se colocarem no tanque de areia. Nesse momento, a professora, 

depois de ouvir uma série de comentários, sugere que coloquem duas tiras de papel 

simulando a areia para poderem encaixar seus desenhos e mostrar o dinamismo 

dessa atividade. A ideia foi discutida e aprovada pelo grupo. 

A produção da página foi negociada com o grupo e as tarefas foram divididas 

para que todos participassem, mas não ao mesmo tempo. No caso dessa atividade, 

ela foi pensada e elaborada por todo o grupo com a mediação da professora e 

depois produzida pelas crianças a partir de pequenos grupos. 

A página é composta por seis fotografias, um texto produzido pela professora, 

duas tiras de papel reciclado rasgadas, uma bege e outra marrom e nove desenhos, 

representando figuras humanas, produzidos pelas crianças. 

Na parte superior esquerda, observam-se duas fotos de mesmas dimensões 

tiradas na posição horizontal sobrepostas, ao lado, centralizada, outra, na posição 

vertical e, no canto superior direito, uma foto na horizontal com as mesmas 

dimensões que as do lado esquerdo. Mais abaixo, na parte central da página, do 

lado esquerdo, encontra-se uma foto na horizontal com as mesmas dimensões das 

outras de mesmo formato; na parte central, há um retângulo de fundo laranja com o 

texto da professora digitado em letras brancas e, ao lado, um pouco mais acima, 

uma foto na vertical seguindo as mesmas dimensões que a da parte superior. 

Abaixo, na parte inferior da página, há duas tiras de papel reciclado rasgadas, 

coladas de maneira sobreposta de baixo para cima, a primeira, na parte mais 

inferior, na cor marrom, e a outra, um pouco mais acima, na cor bege. As tiras foram 

coladas apenas nas laterais e na parte inferior, criando-se a possibilidade de 
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encaixar figuras nos espaços abertos. Nesses espaços, encontram-se desenhos 

produzidos pelas crianças, representando-os enquanto elementos do ambiente. 

Nos espaços do papel bege, têm-se quatro desenhos, o primeiro, da 

esquerda para a direita, aparentemente de um menino, o segundo de uma menina, 

com cabelos compridos e cílios grandes, o terceiro de um menino, representado com 

cabelos arrepiados e o quarto um menino com camiseta de time de futebol, com o 

número 1 na frente. Esse desenho tem vários detalhes em seu rosto, como olhos, 

sobrancelhas, nariz e um sorriso que mostra os dentes. 

Logo abaixo, nos espaços criados a partir da colagem do papel marrom, 

observam-se cinco desenhos: o primeiro, da esquerda para a direita, de um menino 

de cabelos encaracolados, o segundo de um menino com cabelos arrepiados, o 

terceiro de uma menina de cabelo preso em um rabo de cavalo, o quarto de uma 

menina de cabelos longos com um enfeite e o quinto o de uma menina de cabelos 

longos multicoloridos. 

A primeira foto, da esquerda para a direita, na parte superior esquerda, 

retrata, em primeiro plano, a brincadeira de fazer buraco, que é uma das prediletas 

da turma, ou seja, os sujeitos envolvidos na ação estão em evidência na foto. Já a 

segunda fotografia, colada de maneira sobreposta sobre a ponta inferior direita da 

primeira foto, retrata em plano médio as crianças no tanque de areia, de forma que 

tanto os sujeitos como o ambiente assumem a mesma importância no plano da foto. 

Na foto centralizada na parte superior, observa-se, em primeiro plano, uma 

das meninas brincando com a areia azul, enchendo baldinhos na brincadeira em que 

as crianças simulam a produção de bolos e o mesmo ocorre na foto do canto 

superior direito, na qual as crianças estão realizando a mesma ação. Centralizada à 

esquerda da página, nota-se uma foto cujo enquadramento também se encontra no 

plano médio, pois aqui a professora retrata o momento da brincadeira no tanque de 

areia, atribuindo a mesma importância a todos os elementos da cena.  

A foto localizada na parte central, à direita da página, traz em primeiro plano 

uma cena inusitada, uma criança dentro de um dos cilindros plásticos que guardam 

os brinquedos do tanque de areia. Ao retratar esse momento, a professora tentou 

revelar um elemento de estranhamento, que pode levar ao riso, mas que ao mesmo 

tempo traz o caráter despojado e despretensioso da criança ao brincar. 
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Percebe-se, portanto, que existe um sentido constituído a partir das relações 

estabelecidas entre as fotografias, pois a linguagem fotográfica criada nessa página 

promove uma relação dialógica, dotada de intencionalidade (mostrar as crianças em 

ação no tanque de areia, conforme elas falaram) e atua sobre o comportamento do 

outro (seu receptor), levando-o a partilhar seus juízos, no caso, os momentos de 

brincadeira no tanque de areia. 

Isso é perceptível a partir dos planos de imagem utilizados para se tirar as 

fotografias, pois o foco está sempre naquilo que as crianças estão fazendo, 

procurando retratar o que elas disseram sobre suas brincadeiras nesse espaço. 

O texto produzido pela professora também procura explicar a atividade. 

 

 
Figura 11: Transcrição do texto produzido pela professora – Portfólio do 1o ano D 

 

No primeiro parágrafo, cria um efeito de legenda para as fotos, pois narra 

algumas das ações representadas pelas fotografias, como a “construção coletiva de 

bolos, buracos, castelos”. A presença do verbo haver (“há uma predominância”) 

marca uma ação mais impessoal, como se essas brincadeiras representassem o que 

qualquer criança realiza na areia, não apenas o seu grupo, ou seja, essas 

brincadeiras fariam parte do universo infantil. 

No segundo parágrafo, o pronome nosso marca mais uma vez a voz do 

grupo, entretanto, a ação descrita pelos verbos desmanchar, pular e derrubar não 

aparece representada nas fotografias ou nos desenhos que compõem a página, da 

mesma forma que o termo alvoroço, ou seja, existe um bloqueio do raciocínio 

coletivo, um não desenvolvimento, embora as ideias sejam pertinentes ao tema 

abordado. Nesse caso, as imagens escolhidas não dão suporte ao texto. Dessa 

Na areia, há uma predominância de jogos de 
construção coletiva de bolos, buracos, castelos, de 
forma que todos ajudam e cada um faz a sua parte. 

Quando o nosso tempo acaba, inicia um segundo 
momento de prazer: o desmanchar, o pular em cima, o 
derrubar, causando bastante alvoroço entre eles. 



121 

maneira, o segundo parágrafo pode ser caracterizado como um desvio do objeto 

principal.  

Pode-se considerar como outro elemento de desvio, o fato de que a areia é 

representada pelas cores marrom e bege, uma vez que a areia do tanque em 

questão é azul. Por ter sido uma sugestão da professora, na hora de representar o 

espaço, ela usou o seu sentido de areia, mais próximo das cores reais e não 

relacionado ao espaço do tanque de areia vivenciado pelas crianças, nessa escola. 

Nessa perspectiva, a imagem retratada, ao mesmo tempo em que procura 

representar o real, reflete o ponto de vista de seu autor, no caso a professora. 

Como, nesse momento, não houve uma discussão sobre as cores que seriam 

usadas, mas sobre como retratar a ação, o recurso argumentativo escolhido, no 

caso, as tiras de papel rasgado, promoveu pouco espaço para a discussão e 

expansão do conhecimento, pois parece apresentar uma ideia já concluída. 

Pode-se dizer que esse significado está mais propenso a um discurso 

autoritário, que exigiu dos demais participantes da atividade o reconhecimento e a 

assimilação do que foi representado. 

Nos desenhos produzidos pelas crianças, por outro lado, é possível perceber 

como imprimem suas marcas, os gestos que conduzem o registro, a força dos traços 

e a amplitude dos movimentos a partir do ponto de vista se seus criadores. 

O colorido dos desenhos também remete a uma maior aproximação da 

realidade, já que se diferenciam pelos seus formatos e cores, da mesma forma que 

a sua proporcionalidade, pois se observa que os desenhos das crianças são 

menores do que o espaço que representa a areia, conforme o que acontece na vida 

real. 

Nesse contexto, a linguagem, em suas diferentes formas enunciativas verbais 

e extraverbais, assume grande valor, pois, compreendida como signo social, 

impulsionará o conhecimento e a construção de identidades a partir das interações 

sociais. 

Nas interações, as crianças aprendem as formas de ser e de estar na escola, 

com todas as singularidades que permeiam essas instituições. No caso da atividade 

Areia, as crianças participam de seu processo de elaboração e de produção, 

havendo na divisão de trabalho um papel para elas, mesmo que ainda, em alguns 
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momentos, sobre o direcionamento do adulto, ou seja, a concretização do seu 

pensamento nos registros que realiza, ao ser valorizada e tratada com seriedade, 

produz um discurso seu, de autoria, ao mesmo tempo em que possibilita aos outros 

uma compreensão sobre a forma como vê e sente o mundo ao seu redor. 

Nesse sentido, o papel mediador dos adultos, da autoridade legitimada, nas 

interações infantis assume relevância, não para exercer o controle sobre o que as 

crianças fazem e pensam. O adulto, no ambiente escolar, não é apenas aquele que 

ensina, assim como as crianças não são exclusivamente os que aprendem, são 

sujeitos históricos, imersos em uma coletividade, produtores de linguagem. Cabe ao 

adulto confrontar as opiniões e valores de cada um, para que os diversos sentidos 

atribuídos ao signo pelo grupo sejam significados ou ressignificados em uma 

participação mais ativa das crianças. 

Ao escolherem o momento da areia e planejarem como mostrá-lo por meio de 

desenhos, as crianças puderam fazer escolhas de cores, tamanhos e formas de 

representar a figura humana, levando em consideração as características pessoais 

de cada uma delas, a partir de suas observações, marcadas principalmente pelos 

tipos de cabelos: enrolado, liso com rabo de cavalo, arrepiado, comprido, curto. 

Observa-se, portanto, que o fato de as crianças participarem nas escolhas, na 

produção dos elementos e dos momentos relevantes que serão materializados nos 

portfólios, cria a possibilidade de uma reflexão, pensando sobre suas experiências 

diárias, que, somadas a seus conhecimentos prévios e aos estímulos oportunizados 

pelo educador, as tornam mais ativas, participativas e autorreflexivas em suas 

aprendizagens. 

 

4.3.3 Marcas do processo de ensino-aprendizagem 

 

Um enunciado se produz em um contexto que é sempre social, dialógico, em 

uma relação entre pessoas. Isso remete à ideia de Marx, de que o ponto de partida 

da ciência é a vida que se vive, é o real estado das coisas. Nesse sentido, os 

discursos materializados nas atividades analisadas trazem alguns confrontos entre 

aqueles produzidos pela instituição, pelos professores especialistas e pelas 

professoras regentes. 
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As capas dos portfólios e os padrões estéticos criados pela escola, bem como 

os discursos dos professores especialistas estão mais voltados para o discurso de 

autoridade e para uma Atividade reprodutora de conhecimento, uma vez que não 

possibilitam a réplica, destituindo o sujeito de autoria, o que leva a um agir tutelado 

por prescrições, sem efetivas transformações do sujeito.  

O portfólio como documentação pedagógica, dentro dessa perspectiva, 

assume somente o ponto de vista do professor e o seu registro dos fatos, ou seja, 

torna-se necessária uma mudança de olhar, para que se valorize a documentação a 

partir das produções infantis. 

Percebe-se que a professora regente procura esse novo olhar, a partir de 

suas escolhas discursivas, principalmente, quando usa as imagens fotográficas e ao 

organizar os elementos das páginas. Nas fotografias, há uma predominância dos 

planos médios e primeiro plano, pois o ponto principal está em mostrar como 

aconteceu o processo de interação das crianças naquelas atividades.  

Da mesma forma, pode-se observar que não existe uma discrepância nos 

tamanhos de cada elemento, todos são pensados em dimensões aproximadas para 

que componham a página com a mesma importância. O próprio texto produzido e 

digitado pela professora faz parte dessa totalidade e ajuda a entender algumas 

ações das crianças a partir das fotografias. 

Dessa forma, ao propiciar mais possibilidades de interação no ambiente da 

sala de aula entre todos os envolvidos no processo de aprendizagem, a professora 

regente criou um movimento de atribuição de sentidos, mostrando que o trabalho 

com os portfólios aponta para um caminho mais colaborativo, de instrumento-e-

resultado, aproximando-se mais do discurso internamente persuasivo e da Atividade 

criativa. 

As fotografias e os textos, porém, configuram-se como elementos que 

documentam as concepções infantis, sem desconsiderar que a criança também se 

comunica através do seu corpo, seus gestos, movimentos, suas ações e reações, 

seus olhares, sorrisos, lágrimas, bem como por meio de suas construções, pelas 

marcas que deixa na areia, no papel, na tinta. Assim, os desenhos, as pinturas, seus 

registros matemáticos, as experiências com diversos materiais artísticos, recortes, 

colagens, hipóteses de escrita e outras produções das crianças que exprimem suas 
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experiências e descobertas, tornam-se documentos, signos ideológicos, que 

registram suas aprendizagens e seu desenvolvimento, produzem memória e 

conferem valor a suas realizações. 

Os discursos da criança a partir de suas produções são verdadeiras marcas 

carregadas de significados, por isso é importante que as crianças se tornem cada 

vez mais participativas e atuantes no processo de ensino e aprendizagem, sendo 

permitido que marquem suas vozes, contribuindo para a expansão do conhecimento 

e do poder de agir no mundo de forma intencional e consciente. 

 

4.4 O portfólio do Pré C 

 

A turma do Pré C é composta por 12 meninas e 12 meninos. A grande maioria 

do grupo completou cinco anos no primeiro semestre de 2010, sendo que apenas 

três crianças o fizeram ao final do ano letivo. Onze das crianças são alunas do 

colégio desde os dois anos de idade (idade mínima para se ingressar na instituição) 

e as demais passaram a ser alunas do colégio em 2010. 

Esse dado torna-se relevante a partir do momento que quase metade da 

turma já vivenciou algum tipo de experiência com os portfólios, ou seja, trazem 

consigo algumas representações sobre esse trabalho, sentidos construídos a partir 

de interações no ambiente escolar e particular, uma vez que os portfólios também 

circularam em suas casas. 

A organização geral do portfólio constitui-se da seguinte forma: a capa e, logo 

que se abre o caderno, um texto de abertura escrito pela coordenação, em seguida 

fotos das crianças em duplas, como forma de apresentação do grupo, depois 

aparecem atividades escolhidas pelas crianças e/ou pelas professoras regentes 

relacionadas aos projetos desenvolvidos na série, apresentadas de maneira 

cronológica, como: Nossa Hestória, Carnaval, Páscoa, etc.  

Em alguns momentos, essa sequência é interrompida por atividades 

realizadas pelos professores especialistas, que criam páginas digitalizadas, nas 

quais as crianças participam apenas como apreciadoras. Esses professores não 

participaram das discussões a respeito do trabalho com os portfólios, mas 
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manifestaram o desejo de também terem a oportunidade de mostrar o trabalho 

desenvolvido com as crianças em suas aulas.  

Ao final, existe uma seção onde os pais participam (no segundo semestre, o 

portfólio circula pelas casas das famílias), deixando um recado ou uma mensagem a 

respeito do trabalho desenvolvido.   

Os critérios de escolhas das atividades foram atrelados àquilo de que as 

crianças mais gostaram, o que aprenderam e, no caso de jogos e brincadeiras, nas 

dicas que poderiam dar para conseguirem melhores resultados no decorrer dessas 

tarefas. Quando realizadas pela professora, a seleção está relacionada a momentos 

relevantes de aprendizagem ou de interação do grupo. 

Considerando que na construção discursiva desse portfólio entrelaçam-se 

elementos verbais e verbo-visuais que se articulam em interações dialógicas 

situadas não apenas no contexto imediato, mas também em um contexto sócio-

histórico-cultural mais amplo, foi montado um quadro com o plano geral do objeto, 

para se entender os objetivos das atividades. Faz-se, também, uma breve descrição 

das páginas, pois as análises não desconsideram a totalidade de atividades 

realizadas. A sequência que aparece no quadro é a mesma utilizada pela professora 

na produção do material e segue uma ordem cronológica dos fatos. 

 

Quadro 9: Plano geral das atividades do portfólio do Pré C 

Título Objetivo Breve descrição da atividade Descrição da página 

Sem título Apresentar o 
trabalho 

realizado com 
os portfólios no 
colégio e sua 
relevância. 

Texto escrito pela equipe de 
coordenação da educação infantil 

do colégio. 

 

Folha de papel reciclado 
bege com fundo de 

borboletas coloridas e 
texto digitado nas 

dimensões. 

27cm X 27cm colada de 
maneira centralizada na 

página. 

Nosso grupo, 
muito 

Decidir em 
grupo como 

seria a 
apresentação 
da turma do 

O grupo decidiu que se 
apresentariam em duplas, por 
meio de fotos. As duplas foram 

escolhidas pelas crianças e 
geralmente compostas usando o 

Título escrito pelas 
crianças. 

Quatro fotos dispostas 
duas a duas. 
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Pré C, a partir 
da discussão 
que tiveram 

sobre o que é 
um portfólio, 
quais são as 
suas partes e 
porque elas 

são 
importantes. 

critério de meu melhor amigo ou 
minha melhor amiga. 

 

Nossa 
história 

Narrar como 
foram 

realizadas as 
ações para a 
produção do 
portfólio e 

registrar as 
decisões 

tomadas pelo 
grupo, tendo a 

professora 
como escriba. 

Texto produzido pela professora a 
partir da conversa que tiveram 

sobre portfólios. Algumas crianças 
foram selecionadas pelo grupo 

para ilustrarem a página. 

 

Título escrito pelas 
crianças. 

Texto digitado colado 
sobre papel vermelho. 

Dois desenhos de criança 
recortados. 

Adaptação Descrever 
como foi a 

adaptação do 
grupo a sua 

nova rotina e a 
nova 

professora. 

A escolha do tema foi feita pela 
professora e negociada com as 
crianças, pois para o grupo este 
não seria um tema relevante já 

que a adaptação ocorreu de 
maneira muito tranquila, no 

entanto, para a professora foi um 
momento especial uma vez que só 
a partir da convivência em grupo é 
que passaram a funcionar como 

um. Algumas crianças foram 
selecionadas pelo grupo para 

ilustrarem a página. 

 

Três textos digitados em 
retângulos coloridos de 
tamanhos diferentes. 

Dois desenhos de criança 
recortados. 

Duas fotos. 

Carnaval Ilustrar como 
foi o Carnaval 
para o grupo e 
as atividades 
de que mais 

As crianças escolheram alguns 
colegas que desenharam o baile 

de Carnaval e outros que 
escreveram sobre o que mais 

gostaram. 

Página da esquerda: 
Título. 

Círculos coloridos colados 
na página. 



127 

gostaram. 

 

Dois desenhos de criança. 

Duas fotos. 

Dois textos escritos por 
crianças. 

Página da direita: 

Círculos coloridos colados 
na página. 

Dois desenhos de criança. 

Texto digitado em 
retângulo colorido. 

Duas fotos. 

Três textos escritos por 
crianças. 

Nós 
gostamos de 

desenhar 

Mostrar a 
importância do 

desenho no 
contexto da 
educação 
infantil e 

especialmente 
para este 

grupo. 

As crianças desenharam em 
pequenos pedaços de papel 
recortados pela professora e 

depois colados nas páginas do 
portfólio. Em seguida, a professora 

digitou pequenos balões de 
diálogos com as falas das crianças 

sobre desenhar, já que esta foi 
uma escolha deles. 

 

Seis retângulos recortados 
em ziguezague com 

desenhos de crianças. 

Balões com transcrições 
de falas das crianças. 

Texto digitado com borda 
colorida. 

Páscoa Representar a 
trilha do coelho 

Léo 

O grupo selecionou as fotos que 
para eles contavam sobre a trilha 
e o encontro com o coelho e duas 

crianças que ainda não haviam 
participado do registro no portfólio 
desenharam a sua representação 

da trilha usando pegadas. 

 

Página da esquerda: 

Título. 

Cinco fotos. 

Nove desenhos produzidos 
por crianças. 

Página da direita: 

Cinco fotos. 

Oito desenhos produzidos 
pelas crianças. 

Passeio para 
o Zooparque 

Narrar como 
aconteceu o 
passeio ao 

Zooparque e 
explicar o 
porquê da 

escolha deste 

As crianças escolheram as fotos 
do passeio de que mais gostaram; 
Algumas desenharam seus bichos 

preferidos e outras escreveram 
sobre o que mais gostaram no 
passeio. A professora no início 

situa o leitor com um breve texto 

Página da esquerda: 

Título escrito pelas 
crianças. 

Texto escrito por uma 
criança colado sobre papel 
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como parte de 
um projeto 
pedagógico 

sobre animais. 

sobre a data do passeio e as 
atividades realizadas. 

 

verde 

Três desenhos produzidos 
por crianças 

Página da direita: 

Duas fotos 

Quatro desenhos 
produzidos pelas crianças 

Texto digitado em papel 
branco e colado. 

Meu livro 
preferido é... 

Despertar o 
interesse das 

crianças para a 
leitura. 

Tornar a leitura 
uma fonte de 

entretenimento 
e prazer. 

Diariamente, a professora lê 
histórias para as crianças e, toda 

sexta-feira, eles escolhem a 
história de que mais gostaram 

naquela semana, em um momento 
que chamam de Vale a pena ler 

de novo. A partir desse trabalho, o 
grupo mostrou interesse em 
registrar as suas histórias 

favoritas, assim a professora 
sugeriu que poderia imprimir um 
desenho de um formato de livro 

para eles fazerem seus desenhos 
e escritas para depois colarem na 

página do portfólio e todos 
concordaram. 

 

Título 

Cinco papéis recortados 
em formato de livro com 

desenhos e escritas 
produzidas pelas crianças 
e colados na página; dois 
em cima, dois embaixo e 
um no meio da página. 

Arte Mostrar um 
pouco do 
trabalho 

desenvolvido 
na disciplina e 

a sua 
importância 
para uma 

formação global 
do indivíduo. 

As crianças escolheram por 
votação o trabalho que mais 

gostaram de realizar nas aulas de 
arte, durante o ano letivo. Em 

seguida selecionaram as fotos e a 
professora foi anotando as suas 

falas a partir do trabalho realizado. 
A atividade selecionada pelas 

crianças foi a produção do palhaço 
Teteco, um boneco articulado que 
ajudou-as a perceberem melhor o 

seu corpo. 

 

Página colorida criada no 
computador composta por 
nove fotos em formato de 

etiquetas, um texto 
digitado e as letras da 

palavra arte escritas dentro 
de círculos coloridos. 

Foi impressa em uma 
dimensão menor do que a 
página do portfólio. (27 cm 

X 27 cm) e colada de 
maneira centralizada. 
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English Mostrar como 
os conteúdos 

desta disciplina 
são 

desenvolvidos, 
dando-se maior 

ênfase ao 
lúdico e ao uso 
do inglês em 

situações 
práticas do dia 

a dia. 

As crianças selecionaram dois 
momentos relevantes para o 

grupo: o cineminha com a turma 
do Barney e a culinária quando 

produziram um Gingerbread Man 
como na história que haviam 
escutado. A confecção das 
páginas foi realizada pela 

professora sem a participação das 
crianças. 

 

Três tiras de papéis 
rasgados na vertical e 

coladas uma ao lado da 
outra preenchendo a 

página toda. 

31 fotos das crianças. 

Um texto digitado com 
borda de bonecos de 

bolacha, conhecido pelas 
crianças como 
gingerbread. 

Festa Junina Mostrar a 
importância do 
evento para a 
manutenção e 
divulgação da 

cultura nacional. 

As crianças escolheram as fotos 
do dia da festa, pois estavam 

todos vestidos de noivos e noivas 
caipiras, depois ditaram à 

professora um texto coletivo sobre 
as suas impressões a respeito da 
dança e da festa em geral. Para 
finalizar escreveram o que mais 

gostaram de fazer. 

 

Um texto digitado e colado 
sobre papel amarelo. 

Duas fotos. 

Quatro quadrados com 
desenhos impressos de 
comida com escritas e 
desenhos das crianças. 

Dia dos pais Mostrar como 
foi o processo 

de produção da 
festa e do 

presente do dia 
dos pais. 

Dessa vez, quem escolheu as 
fotos foi a professora. Algumas 
são do dia do evento e outras 

mostram a confecção do presente 
e o momento da apresentação. As 
crianças quiseram se desenhar e 

a seus pais, para ilustrarem o 
evento, mas o papel foi produzido 

e distribuído pela professora. 

Título escrito por uma 
criança com canetinha 

direto na página. 

Uma foto. 

Cinco retângulos com 
bordas impressas no 
formato de fitas de 

presente recortados e 
colados. 

Dentro de cada retângulo 
um desenho e uma escrita 

das crianças. 
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Jogo de 
Boliche 

Apresentar o 
jogo como uma 
estratégia para 

o ensino da 
matemática. 

Algumas crianças foram 
sorteadas para desenharem o 
jogo, em seguida a professora 
escolheu algumas fotos que 

mostravam a derrubada dos pinos 
de alguns participantes e, por fim, 

as crianças registraram alguns 
números que apareceram durante 

a partida. 

 

Título 

Cinco fotos 

Um desenho de criança 

Três quadrados coloridos 
com texto digitado. 

Aula de 
piscina 

Mostrar a 
importância da 
atividade física 

para a formação 
global das 
crianças. 

A professora escreveu um 
pequeno texto sobre a 

importância desta atividade para o 
desenvolvimento das crianças. 

Em seguida, o grupo escolheu as 
fotos que ilustrariam esses 

momentos, algumas crianças 
desenharam as atividades que 

realizam na piscina e outras 
escreveram sobre o que mais 
gostam de fazer nessa aula. 

 

Três fotos 

Três desenhos produzidos 
pelas crianças. 

Um texto escrito por uma 
criança e colado sobre 

papel vermelho. 

Nossa rotina Reproduzir no 
papel como 
acontece a 

construção da 
rotina em sala 

de aula. 

A turma foi dividida em dois 
grupos: o primeiro numeraria a 

rotina e o segundo escreveria os 
nomes das atividades que 

costumam fazer no dia a dia. A 
professora distribuiu os papéis e 
eles montaram a rotina conforme 
acontece diariamente, por meio 

de uma lista enumerada das 

Página da esquerda: 

Título escrito pelas 
crianças em papel branco 

recortado em ziguezague e 
colado sobre papel verde. 

Catorze quadradinhos 
recortados de maneira 

irregular em papel verde, 
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atividades do dia. Depois, cada 
um desenhou e escreveu sobre o 
que mais gosta de fazer na rotina 

do Pré e colou na página do 
portfólio. 

 

numerados pelas crianças 
um abaixo do outro. 

Catorze retângulos 
recortados em papel 
branco de maneira 

irregular escrito pelas 
crianças e colados a frente 
dos números um abaixo do 

outro. 

Página da direita: 

Escrita na vertical 
realizada por uma criança 

Seis retângulos recortados 
na mesma medida com 

desenhos e escritas 
produzidas pelas crianças 
e colados um ao lado do 

outro, dois a dois. 

Jogos e 
Brincadeiras 

Mostrar como 
os jogos e 

brincadeiras são 
usados nas 

aulas de 
Matemática 

como estratégia 
de ensino. 

A ideia do registro partiu das 
crianças, que depois de 

participarem de um jogo em sala 
de aula quiseram reproduzi-lo no 
portfólio. O jogo consiste em um 

cartão, no qual na primeira página 
as crianças escrevem dicas para 

a pessoa descobrir de que 
atividade, jogo ou brincadeira 

estão falando. Em seguida, quem 
respondeu levanta a página e vê 

a foto e a escrita da resposta, 
confirmando ou não a sua 

hipótese. 

Ao final, as crianças quiseram 
ainda reproduzir a brincadeira 

Quem vem sentar ao meu lado, 
usando para isso desenhos bem 
coloridos que os representassem. 

 

Página da esquerda: 

Título 

uma foto 

Dois cartões em formato 
retangular impressos com 
os desenhos do Maurício 

de Souza, Magali e 
Cascão e no meio uma 

escrita das crianças 

Página da direita: 

Vinte e dois desenhos de 
figura humana produzidos 
pelas crianças e colados 

em formato de roda. 

Um desenho colado dentro 
da roda, ao centro, tendo 
uma escrita produzida por 
uma criança acima e outra 

abaixo. 

Semana da 
criança 

Mostrar o 
Brincar como 

um dos pilares 
fundamentais 
da educação 

As crianças escolheram fotos dos 
momentos mais relevantes para 

elas durante a semana da criança 
promovida no colégio. Em 

seguida, cada um desenhou e 

Página da esquerda: 

Uma foto 

Dois papéis quadrados 
brancos, colados de 
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infantil. escreveu qual foi a atividade que 
mais gostou de participar. 

 

maneira sobreposta em 
uma de suas pontas 

contendo desenhos e 
escritas produzidas pelas 

crianças. 

Um texto digitado com 
bordas pretas colado sobre 
papel retangular amarelo. 

Página da direita: 

Uma foto. 

Dois papéis quadrados 
brancos contendo 

desenhos e escritas 
produzidas pelas crianças. 

Um colado no canto 
superior esquerdo da 

página e o outro no canto 
inferior direito. 

Um bicho, 
muitos 
bichos: 

Pronto! Está 
feito o 

Bichodário. 

Identificar e 
nomear todas 
as letras do 

alfabeto. 

Durante o ano, as crianças 
tiveram contato com várias 
histórias e atividades que 

envolviam o alfabeto, dessa 
maneira, conheceram os 
alfabetários e, ao final do 

trabalho, criaram um Bichodário, 
ou seja, um alfabetário com o 

tema de bichos. 

 

 

A imagem da esquerda 
mostra quatro cartões 
retangulares pintados 

pelas crianças, cada um 
contendo uma letra de 

forma maiúscula e colados 
na página, dois do lado 
esquerdo, um abaixo do 

outro e dois do lado direito 
da mesma forma 

A imagem da direita 
mostra a mesma página, 

mas com os cartões 
abertos. Na parte interna 

do cartão estão os 
desenhos e escritas 

realizadas pelas crianças. 

Deixe uma 
mensagem 

Compartilhar 
com as famílias 
os momentos 

relevantes 
vividos pela 

turma no 
decorrer do ano 

letivo e 
conhecer a 

opinião deles 
sobre o trabalho 

realizado. 

A professora preparou um espaço 
ao final do portfólio com pequenas 
folhas impressas para que os pais 
deixassem suas mensagens, mas 

nada impedia também que 
escrevessem nos espaços em 

branco das páginas. 

 

Título digitado em papel 
branco recortado e colado 
sobre um papel vermelho. 

Dois retângulos impressos 
com borda de borboletas, 

recortados e colados sobre 
papel vermelho, contendo 

a escrita das famílias. 
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Os professores especialistas que participam da produção desse portfólio não 

fizeram parte das discussões realizadas com o grupo de professoras regentes da 

educação infantil. Dessa forma, observa-se, a partir do quadro criado, que as 

atividades realizadas pelos professores especialistas estão deslocadas do contexto 

de produção do portfólio, pois ainda apresentam o adulto como o detentor de todas 

as ações e decisões do trabalho realizado. Apenas na composição da página de 

Arte, percebe-se uma tentativa de participação das crianças, pois são elas que 

escolhem a atividade que será mostrada e as fotos que as representaram. A 

professora também transcreve algumas falas das crianças sobre o trabalho, mas as 

decisões de como fazer, dispor e mostrar são do adulto, com um requinte de uma 

página de scrapbook39 digital. 

Essa ideia remete ao que Pontecorvo (2005) chama em seus trabalhos de 

desenvolvimento e não pertinência, uma vez que as atividades são realizadas de 

maneiras distintas daquilo que foi proposto para o trabalho com os portfólios. Isso 

convalida que as atividades propostas pelos professores especialistas rompem a 

sequência estabelecida pela professora de classe e pelas crianças, ou seja, as 

atividades não são coerentes com o fio condutor de raciocínio criado pelo grupo, no 

entanto, também procuram mostrar outro aspecto do desenvolvimento da criança, 

por exemplo, em arte e em inglês. 

Essas posturas revelam que as crianças, para tais professores (pelo menos 

no que se refere ao trabalho com os portfólios) ainda não são sujeitos competentes, 

pois seus discursos estão pautados em um discurso autoritário, sem possibilidade 

de réplica, destituindo o sujeito de autoria. 

O fazer pedagógico dos professores especialistas revelam pistas sobre a 

importância de um trabalho de formação de professores mais amplo, pois enquanto 

o conhecimento for concebido como algo compartimentado, dividido por disciplinas a 

Atividade não se expande, não cria significados compartilhados. Essa discussão não 

é foco desta pesquisa, mas tal necessidade se manifesta a partir do momento que 

diferentes sujeitos e, consequentemente, vozes distintas participam da produção dos 

                                                             
39A arte do Scrapbook (scrap pedaço e book livro) foi criada na Alemanha, passando depois à Inglaterra 
e se espalhando por toda a Europa, Austrália e Estados Unidos. Os primeiros álbuns de Scrapbook 
eram coleções de restos de papéis brilhantes coloridos, embalagens e cartões, organizados por temas 
ou tipo de material. Grandes nomes da história mundial faziam uso dessa técnica, como a Rainha 
Victória da Inglaterra, que mantinha no Palácio Real um álbum de Scrapbook, no qual contava histórias 
e guardava restos de tecidos, flores secas e fios de cabelo (TERZI e CALIL, 2005). 
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portfólios. A presença do outro, adultos ou crianças, e a coerência de interações 

com conflitos, debates, construções coletivas são fonte privilegiada de 

aprendizagem tanto para professores como para as crianças, em um processo de 

formação conjunto e colaborativo.  

A partir do plano geral das atividades realizadas com o do grupo do Pré C, 

foram escolhidas para a análise duas atividades produzidas pela professora regente 

e pelas crianças: Nossa Hestória e Zooparque. Ambas foram sugeridas porque 

revelam em sua materialidade os sentidos e as vozes que participam do processo de 

interação, além de marcas que mostram a concepção de ensino e aprendizagem, o 

papel da professora e das crianças no processo de produção de conhecimento.  

 

4.4.1 Atividade 1: “Nossa Hestória” 

 

Essa atividade aconteceu logo após o período de adaptação das crianças ao 

espaço escolar (mais ou menos duas semanas após o início das aulas) quando o 

grupo foi convidado a conversar sobre portfólio. 

Na verdade, o tema surgiu a partir de uma pergunta: o que é um portfólio? 

Sentados em roda, as crianças passaram a falar aquilo que acreditavam ser um 

portfólio, depois a professora mostrou alguns modelos e, ao final, registrou algumas 

das considerações do grupo sobre o tema abordado.  

Como o portfólio foi tratado, durante toda a conversa, como um objeto coletivo 

pertencente ao grupo, algumas problematizações também ocorreram, uma vez que 

não seria possível que todas as crianças participassem ao mesmo tempo da 

produção, por exemplo, de uma das páginas do caderno. A partir de 

questionamentos, a professora e os alunos chegaram a um acordo, no qual a cada 

atividade escolhida para o portfólio seriam selecionadas, por meio de sorteio, as 

crianças que seriam responsáveis pela produção de cada página e que a professora 

faria um controle com os nomes dos alunos que participaram para garantir que todos 

o fizessem, inclusive mais de uma vez. 

Essa proposta foi realizada em dois dias distintos. O primeiro, descrito nos 

parágrafos anteriores, revela como o acordo e a discussão ocorreram oralmente e, 
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no dia posterior, o segundo refere-se ao momento em que a professora traz os 

textos digitados e, então, solicitou às crianças sorteadas, que ilustrassem a página.  

No momento da ilustração, a professora sugeriu que as crianças fizessem 

seus desenhos em uma folha branca, para depois recortá-los e colá-los na página 

do portfólio. Ao final, ela fez o “acabamento” no recorte das crianças e lhes explicou 

que a página precisava de um título, entregando-lhes uma tira colorida de papel. 

Depois, explicou-lhes que deveriam dispor os desenhos e os textos em uma ordem. 

Dessa forma, eles conversaram sobre o nome que poderiam dar àquela atividade. 

Uma das crianças escreveu no espaço delimitado, perguntando para a professora 

algumas dúvidas em relação às letras que usaria para escrever as palavras. Depois, 

organizaram os elementos da página e a professora os colou, cada um no lugar 

escolhido. 

Quando a página ficou pronta, ela foi mostrada e compartilhada com as outras 

crianças, mas apenas em um movimento de apreciação. 

 

 
Figura 12: Atividade Nossa Hestória 

 

Para representar esse momento, a professora e o grupo usaram duas páginas, 

frente e verso. Na primeira página, à esquerda, aparece, na parte superior 

centralizada, uma tira de papel colorida com um retângulo branco dentro, 

aparentemente, uma caixa de texto, na qual está escrito NOSSA HESTÓRIA40. Essa 

                                                             
40 A concepção de alfabetização usada pelo colégio é baseada nos conceitos teóricos de Emília 
Ferreiro e de Ana Teberosky e parte do princípio de que não é um processo abstrato, mas que ocorre 
em contextos culturais e sociais determinados. Em um sentido amplo, a criança recebe informações 
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tira foi produzida pela professora, como o lugar determinado por ela para se escrever 

o título da página. Logo abaixo, também centralizado, mas agora no meio da página, 

um texto digitado com bordas pretas, colado sobre um quadrado de papel colorido 

vermelho. Mais abaixo, no canto inferior esquerdo, está um desenho recortado de 

uma menina com uma flor na mão e, no canto inferior direito, outro desenho recortado 

de uma árvore com um “chão” verde, imitando aparentemente a grama. 

Na segunda página, aparece centralizado na parte superior um desenho de 

um sol com nuvens recortado. Logo abaixo, mais à direita, um texto digitado com 

bordas pretas. Do seu lado esquerdo um desenho recortado de uma criança e 

abaixo, no canto inferior esquerdo da página, um desenho de uma árvore recortada 

com grama a sua frente, no meio da página, ainda na parte inferior, um desenho 

recortado de uma menina de cabelos compridos e, à direita, também recortado, um 

desenho de uma árvore, de uma flor e de uma suposta grama. 

Observa-se na composição da página que os desenhos estão soltos, que não 

existe uma unidade na composição, um enquadramento, ficando claro que foram 

deslocados de outro espaço para o portfólio. Além disso, quando se lê os textos 

produzidos, os desenhos não estabelecem relação com seus conteúdos, pois as 

crianças fizeram um desenho, que poderia ser qualquer desenho, uma vez que a 

professora não retomou a leitura dos textos com eles, nem os relacionou àquilo que 

estava escrito naquelas páginas.  

Não há como dizer que houve, nesse caso, uma produção de significado 

conjunto, já que os sentidos das crianças não foram realmente explicitados e 

debatidos para a produção da atividade, já que é pela prática da discussão, das 

diferentes formas de argumentar, que se articula o ato de raciocinar, gerando 

diferentes formas de pensar. 

O desenhar é mais uma reprodução passiva de um pedido da professora do 

que uma apropriação decorrente de uma compreensão, ou seja, pode ser 

considerado mais uma Atividade reprodutora do que criativa. Portanto, observa-se 

que a partir do uso desses recursos argumentativos não houve desenvolvimento e 

                                                                                                                                                                                              
sobre as funções, os usos, as convenções, a estrutura e o significado da escrita e da linguagem 
escrita. Ao mesmo tempo, elabora e reelabora conhecimentos sobre os princípios organizativos, as 
formas de representação, os procedimentos e os conceitos linguísticos e metalinguísticos implícitos 
na linguagem escrita, criando hipóteses a respeito desses conhecimentos até chegar ao registro 
escrito convencional (TEBEROSKY, 2003). 
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pertinência, uma vez que não existe coerência de raciocínio entre os interlocutores, 

nem a introdução de novos elementos para deixar mais clara a questão proposta, 

que se referiria à ilustração da página do que é um portfólio para o grupo.  

Por outro lado, a professora ao escrever os textos, a partir da conversa que 

tivera com as crianças, demonstra uma preocupação em ressaltar a participação 

delas durante o processo, o que se verifica em algumas marcas linguísticas.  

 

 

Figura 13: Transcrição do texto produzido pela professora do Pré C 

 

Entre elas, pode-se destacar o uso dos pronomes na primeira pessoa do 

plural, ou seja, o nós, o nosso, sustenta que as ações são do grupo, que assume a 

responsabilidade pelo trabalho. Isso aparece tanto na escrita da professora como na 

transcrição das falas dos alunos ao usarem expressões como da gente e a gente. 

A escolha dos temas pelas crianças fica marcada no texto da segunda 

página, no qual a professora registra o que foi discutido e decidido pelo grupo, pois 

os verbos marcam temporalmente as ações realizadas pela professora e seu grupo 

de alunos. A maioria desses verbos está na primeira pessoa do plural, o que 

demonstra que vários interlocutores estão incluídos nesse discurso. Mesmo quando 

aparece o verbo na primeira pessoa do singular, marcando a voz da professora, 

subsequentemente, a utilização do pronome nós sustenta que as ações são 

decididas pelo grupo e não apenas por ela. 

 O QUE É, PARA NÓS, UM PORTFÓLIO? 
 
  ANTES DE INICIARMOSNOSSO TRABALHO COM O 

PORTFÓLIO, FIZEMOS UMA RODA DE CONVERSA COM 
NOSSOGRUPO DO PRÉ C PARA CONVERSARMOS UM POUCO 
A RESPEITO DO TRABALHO. 

  PRIMEIRAMENTE, PERGUNTEI AOS ALUNOS SE ELES 
CONHECIAM OU TINHAM IDEIA DO QUE SERIA UM 
PORTFÓLIO, SUA FUNÇÃO, PRA QUE SERVIA... 

  VEJAM ALGUMAS DAS OPINIÕES DE ALGUNS COLEGAS 
DO GRUPO... 

“O PORTFÓLIO É UM CADERNO GRANDE DA NOSSA SALA.” 
“É UM LIVRO QUE TEM MUITAS FOTOS E ALGUMAS ATIVIDADES DA GENTE.” 

“NO PORTFÓLIO A GENTE COLOCA BILHETES PARA A MAMÃE E PARA O PAPAI.” 
“ELE CONTA A NOSSA HISTÓRIA, TUDO O QUE A GENTE FAZ AQUI NA ESCOLA.” 
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Percebe-se que as crianças participam mais do processo, pois elas decidem o 

que terá no portfólio, mas, ao retratar isso no texto, a professora não foi escriba da 

voz das crianças, ela acaba sendo autora individual, pois em nenhum momento usou 

“o jeito que eles falaram”. Ela apenas narrou para outros, que não são eles, como 

aconteceu, inclusive sem justificar a escolha das atividades feitas pelas crianças.  

 

 
Figura 14: Transcrição do texto produzido pela professora do Pré C 

 

Outra marca que também demonstra uma preocupação com a participação 

das crianças é o fato de os textos estarem impressos e escritos em letra maiúscula, 

pois, no dia a dia da sala de aula, esse é o tipo de letra ao qual as crianças estão 

mais familiarizadas, fato que facilita o processo de leitura dos alunos e os aproxima 

desses registros. 

O uso das bordas aparece em todo o portfólio e traz ao discurso as vozes de 

outros interlocutores, no caso, o departamento de Arte do colégio e a própria 

instituição, que interferem na atividade, pois sendo o passe-partout41 um padrão 

estético utilizado pela instituição como forma de apresentação e de valorização dos 
                                                             
41Passe-Partout (leia-se ‘paspatur’) é uma palavra francesa que significa “passe por tudo”. Essa 
expressão, em artes plásticas, também sugere que se “isole a obra do mundo exterior”, ou seja, o 
passe-partout exerce um papel de grande importância em relação à montagem da obra. Esse 
material é produzido normalmente em papel totalmente livre de acidez. Mais do que uma questão 
simplesmente estética, o passe-partout isola a obra de materiais que não possuem pH neutro, como 
vidro, madeira, plástico e etc. (Dicionário do Scrap. Disponível em: 
<http://www.scrapjackie.com.br/site/index.php?option=com_content&view=article&id=68%3Adicionari
o-do-scrap&catid=31%3Aartigos-e-dicas&Itemid=41&limitstart=3>. Acesso em: 08 ago. de 2011. 

APÓS REFLETIRMOS SOBRE O QUE É O PORTFÓLIO, PERGUNTEI À ELES COMO NÓS 
COMEÇAREMOS NOSSOS REGISTROS, O QUE IRÍAMOS COLOCAR E, COMO AS PESSOAS SABERÃO 
QUE ELE É NOSSO. 

AO LONGO DA NOSSA CONVERSA, FORAM SURGINDO DIVERSAS OPINIÕES SOBRE A MONTAGEM 
DO PORTFÓLIO, E O GRUPO SUGERIU QUE REGISTRÁSSEMOS EM NOSSO PORTFÓLIO, NOSSAS 
ATIVIDADES ATRAVÉS DE DESENHOS FEITOS POR ELES E PELAS FOTOS. 

ENTÃO, PERGUNTEI QUAIS DAS ATIVIDADES ELES GOSTARIAM DE REGISTRAR. 
O GRUPO FOI DESTACANDO AS QUE ACHAVAM MAIS RELEVANTES: 

� PÁSCOA 
� DESENHOS 
� PASSEIO AO ZOOPARQUE 
� RODA DE LEITURA 
� PISCINA 
� NOSSA ROTINA 
� DIA DAS MÃES... 

 AO LONGO DO ANO, FAREMOS NOSSAS RODAS DE PORTFÓLIO, E CONFORME FOREM 
ACONTECENDO NOSSAS AULAS, VAMOS DECIDINDO SE É LEGAL OU NÃO COLOCARMOS EM NOSSO 
PORTFÓLIO. 
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trabalhos produzidos no ambiente escolar, tanto por alunos como por professores, 

ele passa a ser uma norma, um discurso de autoridade. 

Quando o sujeito interage com o outro, o discurso se organiza considerando 

algumas coerções e, como nas relações dialógicas os discursos se entrelaçam, as 

vozes e histórias se entrecruzam, pois “toda palavra (todo signo) de um texto conduz 

para fora dos limites deste texto e a sua compreensão é o cotejo de um texto com 

outros textos” (BAKHTIN, 1929/2009, p. 33). O sentido de passe-partout interiorizado 

pela professora significa dar contorno aos elementos da página. 

Nessa perspectiva, observa-se que várias vozes se articulam a partir das 

escolhas discursivas feitas para a composição das páginas: professora, crianças e 

instituição. No entanto, ainda é muito forte a marca do adulto em toda a produção, 

pois, apesar das crianças participarem das decisões tomadas, só o fazem oralmente, 

mas na hora de agir e elaborar aquilo que pensaram é a professora que orienta e 

determina o trabalho, como ao recortar novamente os desenhos recortados pelas 

crianças, estipular o lugar do nome da atividade e colar todos os elementos da página.  

Essa atividade que se revelou, em seu início, aparentemente criativa, com os 

alunos participando ativamente da discussão e da negociação das ações, ao se 

concretizar tornou-se reprodutora, pois as crianças apenas executaram o que foi pedido 

pela professora sem que houvesse discussão ou um compartilhamento de ideias. 

 

4.4.2 Atividade 2: “Zoo parque” 

 

Como no decorrer do ano ocorreram algumas intervenções da pesquisadora, 

no mês de maio, quando essa proposta foi realizada, já haviam acontecido dois 

encontros para se conversar sobre o trabalho com os portfólios, ou seja, a professora, 

nesse momento, estava revendo algumas de suas ações com as crianças. 

Essa atividade ocorreu logo após uma aula-passeio realizada no zoológico 

Zooparque, localizado na cidade de Itatiba. As crianças, as professoras e a 

pesquisadora42 passaram o dia nesse lugar e tiveram, durante toda a visita, a presença 

de biólogos que os ajudaram a conhecer melhor as espécies que vivem no parque.  

                                                             
42 A pesquisadora também é orientadora educacional das turmas de educação infantil e sempre que 
ocorrem saídas pedagógicas ela as acompanha. 



140 

Em sala de aula, no dia seguinte ao passeio, todos queriam contar o que 

fizeram lá, o que aprenderam e o que observaram. A partir dessa conversa, a 

professora pediu que desenhassem e escrevessem o que mais haviam gostado do 

passeio e, como era uma atividade escolhida por eles para inserir no portfólio, ao final, 

sortearam quem ajudaria na produção da página, conforme o combinado do grupo. 

Mais uma vez os desenhos foram realizados em folha sulfite branca e depois 

recortados pela professora, entretanto a composição da página foi feita pelas 

crianças. Para essa atividade, escolheram apenas duas fotos, pois, na verdade, 

queriam mostrar por meio de seus desenhos o que observaram. 

 

Figura 15: Foto da atividade Passeio para o Zoo Parque – Pré C 

 

A atividade foi produzida em duas páginas, lado a lado, seguindo a sequência 

do caderno de portfólio. Na página da esquerda, primeira página montada pelas 

crianças, observa-se um desenho do sol com nuvens no canto superior direito, logo 

abaixo, no meio da folha, aparece um pequeno texto escrito por uma criança, 

recortado e colado sobre um papel colorido verde, fazendo uma borda para o texto. 

À esquerda, escrito por uma criança diretamente na folha do caderno, está o 

nome da atividade Passeio para o Zoo Parque. Na parte inferior da página, 

encontram-se dois desenhos de girafas. O que está do lado inferior esquerdo 

representa uma girafa, aparentemente, em uma cerca de proteção, ao lado está 

outra representação de jaula ou cerca e, no canto inferior direito, outro desenho de 

girafa, aparentemente, sem nenhum tipo de restrição, solta. 
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A página da direita é composta por um texto digitado dentro de uma caixa de 

texto com bordas pretas centralizado na parte superior, uma foto em dimensões 

menores logo abaixo; à esquerda, um texto escrito por uma das crianças em letra de 

forma maiúscula em folha de papel com pauta, recortado e colado sobre um papel 

colorido verde, criando uma borda para o texto. À direita da foto, encontra-se uma 

foto de um tigre atrás de uma cerca de proteção e, na parte inferior, pode-se 

observar dois desenhos de animais. À esquerda, um elefante e, à direita, uma girafa 

com um animal nas costas, aparentemente um macaco e uma árvore. 

Os desenhos realizados pelas crianças para representarem esse momento de 

passeio têm um colorido que chama a atenção, mostrando que a escolha das cores 

sugere uma maior proximidade da realidade, uma vez que as girafas foram pintadas 

de amarelo com pintas marrons e desenhadas em diferentes ângulos: de lado, uma 

olhando para a outra e de frente.  

O elefante representado, apesar de sua cor azul, fugindo à representação mais 

fiel da realidade, adotada nos outros desenhos, também está de lado e a maneira com 

que está desenhado simula certo movimento de suas orelhas e de sua tromba.  

Outro critério a ser considerado é o de proporcionalidade nos desenhos, pois 

se observa que as girafas são mais altas do que o elefante, que as flores, a grama e 

a árvore representadas são menores e compõem a cena de forma organizada, com 

uma unidade de significação. 

O desenho e a pintura aqui trazem a marca de cada indivíduo, pois mesmo 

partindo de uma proposta comum ao grupo, as soluções e os encaminhamentos 

dados são próprios de cada pessoa que se arrisca a criar. Observando os desenhos 

produzidos, pode-se descobrir a maneira pessoal dos alunos se relacionarem com 

os materiais e como eles procuram harmonizar e criar com os elementos da 

linguagem pictórica. Nesse sentido, a diversidade de soluções plásticas encontradas 

retrata a Atividade criadora desenvolvida a partir dessa proposta. 

As fotos escolhidas para a composição da página também são relevantes, pois 

representam momentos da experiência vivida pelas crianças. As fotos foram tiradas 

pela professora, a primeira, centralizada na página, marca o momento em que o grupo 

está caminhando pelo zoológico com a bióloga responsável. E a segunda, à direita da 

primeira, mostra o animal que as crianças mais gostaram: o tigre. 



142 

No ato da fotografia, ao fazer o enquadramento, o autor-fotógrafo (no caso a 

professora) faz uma escolha discursiva, pois, ao privilegiar uma determinada 

maneira e não outra de fotografar, há a manifestação de sua apreciação. Assim, 

pode-se notar que há o uso do plano médio da imagem, pois, nesse enquadramento, 

os sujeitos ocupam boa parte do quadro, deixando espaço para outros elementos 

que podem completar a informação. Além disso, como esse plano é mais descritivo, 

ele pode ajudar a narrar a ação, intuito da professora. 

Já o enquadramento escolhido para a foto do tigre mostra uma preocupação 

com o detalhe, característica do primeiro plano, no qual o sujeito da foto ganha 

destaque e quase não se percebe os elementos ou o ambiente a sua volta. Durante 

o passeio, o tigre acabou chamando muito a atenção das crianças, inclusive com 

episódios de rugidos, sendo eleito por elas como seu animal preferido, ganhando, 

por isso, destaque na foto. 

Pode-se dizer então que os recursos da linguagem fotográfica funcionam 

discursivamente, uma vez que assinalam escolhas de um sujeito, tendo em vista o 

discurso a ser construído e os efeitos de sentido que devem ser produzidos no 

interlocutor. Os textos produzidos pelas crianças, por sua vez, materializam, a partir 

da justificativa, o porquê de terem gostado do passeio. 

 

 
Figura 16: Texto1 escrito pelas crianças para o portfólio do Pré C43 

 

 

Figura 17: Texto2 escrito pelas crianças para o portfólio do Pré C44 

                                                             
43“Eu gostei mais das girafas porque ela foi muito legal e ela mostrou a língua e foi muito legal e 
gostei da lontras porque elas estavam nadando e foi a coisa mais legal”. 
44 “Eu gostei do zooparque porque mais gostei da girafa e do elefante”.  

EU GOSTEI DO 
ZOUPAQUE 

POQUEU MAIS 
GOSTEI E DA 
GIRIFA E DO 

ELEFATE 

EU GOSTEI MAS 
DASGIRAFAS PORQUE ELA 

FOI MUITO LEGAU E ELA 
MOSTROU A LINGUA E FOI 

MUINTO LEGAU E GOSTEI DA 
LONTRAS PORQUE ÉLAS 
ESTAÃNADÃDO E FOI A 

CONSA MAS LEGAU 
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O uso dos advérbios mais e muito quantificam o quanto as crianças gostaram 

dos animais citados e a utilização da conjunção porque justifica a razão ou as razões 

pelas quais elas gostaram do passeio, ou seja, um argumento de causalidade. Por 

meio da presença do pronome eu e o fato de os verbos estarem na primeira pessoa 

do singular, há a marca da singularidade do autor daquele texto, no caso a criança. 

No texto produzido pela professora, observa-se que, utilizando exemplos, ela 

conta o que aconteceu durante o passeio e justifica a importância da atividade. 

 

 
Figura 18: Transcrição do texto produzido pela professora – Portfólio Pré C 

 

O texto começa com a localização temporal da atividade e o nome do lugar 

visitado. O uso do sujeito as turmas remete ao fato de que, além do grupo do Pré C, 

outros participaram do passeio. Mas, ao descrever a atividade em si, a professora 

passa a usar nossos alunos ou apenas o pronome possessivo nosso para marcar a 

participação do grupo na atividade. Pode-se dizer que o verbo aprendemos também 

pode ser considerado relevante, pois marca a inclusão da professora na ação de 

aprender, ou seja, há o envolvimento com o processo de ensino e aprendizagem, 

pois poderia ter usado a expressão a turma aprendeu, o que a excluiria do processo.  

Percebe-se que o discurso, nessas páginas, apresenta a dimensão da 

pertinência, uma vez que, por meio das escolhas dos elementos que as compõem, o 

fio condutor do raciocínio se mantém de forma coerente quando passa de um 

interlocutor para outro, fazendo avançar e progredir, coletivamente, a análise, bem 

como a interpretação e a definição do objeto de discurso, mediante a introdução de 

novos elementos e novas perspectivas. 

NO DIA 27 DE ABRIL, AS TURMAS DO PRÉ VISITARAM O 
ZOOPARQUE, EM ITATIBA. 

NO PASSEIO, NOSSOS ALUNOS PUDERAM VER UMA VARIEDADE 
DE BICHOS DA FAUNA BRASILEIRA, COMO AVES DE DIFERENTES TIPOS,  
LOBOS, MACACOS, COBRAS, JACARÉS E TAMBÉM ANIMAIS DE OUTRAS 

ESPÉCIES, COMO OS RINOCERONTES, OS ELEFANTES, AS GIRAFAS E OS TIGRES. 
NOSSO DIA FOI MUITO DIVERTIDO, E COM AS EXPLICAÇÕES DE UMA 

GUIA APRENDEMOS MAIS SOBRE A VIDA DESTES ANIMAIS E A 
IMPORTÂNCIA DE CUIDAR DO MEIO AMBIENTE E PRESERVAR A VIDA NO  

PLANETA. 
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Assim, os sentidos entram em contato com os diferentes sentidos dos outros 

participantes e se passa a refletir sobre os diversos pontos de vista, o que possibilita 

a reorganização do pensamento e, consequentemente, a elaboração de um discurso 

internamente persuasivo. São as singularidades dentro de uma mesma totalidade 

produzindo conhecimento.  

O desenvolvimento acontece no contexto social e se expressa nas interações 

vivenciadas com outras crianças e com adultos, quando a experiência vai se 

tornando individual. Dessa forma, as interações sociais são primordiais para o 

desenvolvimento das crianças, pois quando interagem com o meio, elas entram em 

contato com uma série de histórias, ideologias, culturas e seus significados. Nesse 

movimento de interação e de atribuição de sentidos, internaliza conceitos e 

preconceitos que constituem a sua consciência. 

Nessa perspectiva, o fato de as crianças participarem de todo o processo de 

produção do portfólio, decidindo ações, organizando os espaços, fazendo escolhas 

remete à ideia de Bakhtin sobre o discurso internamente persuasivo, uma vez que o 

discurso do outro é realmente apropriado pelo sujeito, permitindo transformações na 

forma de pensar e de agir, constituindo o seu processo de formação. Ou seja, ao 

assumir uma postura ativa e participativa, a criança cria uma imagem de sujeito 

competente, que ocupa um lugar social. 

 

4.4.3 Marcas do processo de ensino-aprendizagem 

 

Ao interagir com as crianças, os adultos tendem a determinar os sentidos de 

suas ações, antecipam movimentos, nomeiam atos e sensações, não percebendo os 

sentidos das próprias crianças. Nesse contexto, as iniciativas delas passam 

despercebidas, mas, quando as crianças são vistas como outros, observando-se os 

seus sentidos na realidade que compartilham, tornam-se visíveis. 

Isso ocorre porque cada olhar está comprometido com um ponto de vista, 

com um determinado lugar. A visão está marcada pelos julgamentos que se faz 

desse outro, partindo do lugar onde estamos, por isso, conhecer o outro e ter com 

ele uma relação envolve mistura, identificação para, em seguida, produzir 

distanciamento, tendo em vista reconhecer sua singularidade, suas particularidades. 
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Dessa forma, a visibilidade e a invisibilidade das crianças têm a ver tanto com 

a construção histórica do discurso sobre infância quanto com as interações que 

acontecem no cotidiano da sala de aula e da escola. 

No caso das atividades analisadas do grupo do Pré C, observa-se que a 

mudança do olhar da professora em relação aos sentidos das crianças gerou maior 

visibilidade delas enquanto sujeitos que produzem discursos, pois se considerando 

que a atividade “Nossa Hestória” ocorreu logo no início do ano letivo e a “Passeio 

para o Zoo Parque” ao final do primeiro semestre, houve uma transformação no 

modo de incluir a criança no processo de construção do portfólio e, 

consequentemente, na sua maneira de se expressar. 

Percebe-se isso a partir da força expressiva que ganham os desenhos das 

crianças, uma vez que, a partir de suas marcas, observa-se a maneira pessoal da 

criança se relacionar com os materiais, com o espaço plástico e com aquilo que a cerca.  

Ao desenhar, a criança se vê envolvida em situações que a levam a refletir e 

fazer escolhas, seja na cor usada, na posição do papel, na retratação do objeto, 

como no caso das diferentes posições das girafas, enfim, diferentes e simples 

opções que podem determinar ou influenciar a vivência do processo de criação e o 

produto dessa ação.  

Nos desenhos apresentados, as crianças expressam seu desenvolvimento, 

sua relação com o conteúdo, remetendo à ideia de Vygotsky de que a criança 

reconstrói internamente aquilo que viveu a partir de suas interações, ou seja, a 

criança entra em contato com a cultura e as ideologias e vai internalizando conceitos 

e construindo sua individualidade, constituindo-se sujeito. 

Essas mudanças são sutis, mas apontam para a importância do trabalho 

pedagógico na criação de condições e na abertura de novas formas de participação 

das crianças na cultura. 

 

4.5 As vozes instauradas nas atividades 

 

As quatro atividades analisadas instauram alguns discursos sobre a infância e 

sobre o processo de ensino-aprendizagem vivenciado pelas crianças. As marcas 
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constituídas pelo uso de fotografias, de textos produzidos pelas professoras, de 

desenhos e de textos produzidos pelas crianças, evidenciam, principalmente, que as 

professoras são “instrutoras” das atividades propostas. 

As fotografias são produções subjetivas e não revelações objetivas do mundo, 

pois ao tentar compreendê-las foi preciso percorrer o caminho de seu processo de 

criação, os conceitos e sentidos que lhes deram origem. Por meio delas, as 

professoras procuraram mostrar as crianças em ação, usando para isso, na maioria 

das vezes, o recurso do plano médio, no qual existe um equilíbrio entre os 

elementos da cena e tanto sujeitos como ambiente são privilegiados. Em outros 

momentos, para mostrar maior destaque para uma situação ou para a criança foi 

utilizado o recurso do primeiro plano, mas sempre no contexto de relatar o que as 

crianças estão fazendo ou retratar um momento relevante. 

Essa preocupação em retratar a ação demonstra que as fotos não são 

meramente ilustrativas, são usadas para expressar o cotidiano vivido por crianças e 

adultos no ambiente escolar, apresentando uma forte relação com a memória. Rever 

as fotos possibilita o desencadeamento do processo de rememoração e 

reconstituição da história vivida, pelas imagens e nas imagens. 

Os argumentos usados pelas professoras, contudo, são pautados na narração 

e na descrição dos fatos, com o objetivo de esclarecer ao auditório social as 

circunstâncias das interações. 

As atividades se colocam como trabalhos que o adulto propõe à criança, 

encaminhando a postura correta de sua execução, como fazer pinturas ou recortes, 

preencher a página, fazer colagens, enfim, é uma forma de os adultos reconhecerem 

a legitimidade do seu trabalho educacional. Contudo, muitas vezes, trata-se de uma 

prática excessivamente instrucional, na qual os sentidos dos adultos invadem a 

cena. Assim, as ações das professoras, ao conduzirem as ações das crianças, dão-

lhes apoio, permitem que se reconheçam, mas limitam suas possibilidades. 

Por essa razão, acredita-se que não são produzidas atividades que 

expressem o que não deu certo ou que as crianças não gostaram de realizar, uma 

vez que todo e qualquer enunciado é construído a partir do seu endereçamento, 

contendo autor e destinatário, além de um acento apreciativo, um valor, ou seja, 

existe por trás dessas escolhas uma preocupação com as famílias, com a instituição 
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e com a própria comunidade escolar, assim só são mostradas as experiências bem 

sucedidas, construindo uma imagem “adequada” do seu eu profissional. 

A criança, por sua vez, é vista, nesta pesquisa, no discurso da orientadora-

pesquisadora, como uma construção sociocultural que vem mudando de lugar 

social, passando de ser incompleto, apenas a ser protegido, para uma concepção de 

criança como protagonista do seu desenvolvimento, capaz de criar, perguntar, 

teorizar e produzir cultura. Entretanto, os discursos das professoras participantes do 

processo de construção dos portfólios revelaram que suas concepções de criança 

diferem da defendida por este estudo.  

Como mencionado anteriormente, nas relações dialógicas, os discursos se 

entrelaçam, as vozes e as histórias se entrecruzam, construindo novos discursos, ou 

seja, o outro que se revela na linguagem não é um sujeito individual, mas um sujeito 

coletivo, marcado pelo contexto histórico-cultural no qual está inserido. Seu discurso 

é um compósito de vozes que revelam não apenas a experiência individual, mas a 

experiência de uma coletividade do modo como é percebida pelos indivíduos. 

Dessa maneira, apesar das reuniões de discussão e reflexão sobre o trabalho 

desenvolvido com os portfólios, dos textos lidos sobre a criança como protagonista 

do processo de ensino-aprendizagem e das interferências da orientadora-

pesquisadora, ainda existe um discurso docente pautado em uma concepção de 

criança incompleta, de vir a ser que se sobressai aos outros. 

Isso confirma o que Moita45 defende, ao expor que o conhecimento dos 

processos de formação pertence, antes de tudo, àqueles que se formam. Partindo 

dessa premissa, o acesso ao conhecimento sobre os processos de formação dos 

profissionais da educação infantil requer o diálogo com esses profissionais, a busca 

dos sentidos que os mesmos produzem para suas experiências de formação inicial, 

continuada, em serviço. O trabalho de formação, embora não sendo o foco desta 

pesquisa, revelou-se insuficiente e ainda ineficiente frente a essas expectativas. 

Nessa perspectiva, olhar para os enunciados das crianças nas suas 

interações é um caminho que descortina possibilidades, não só para conhecer a 

                                                             
45 Maria da Conceição Moita é formadora pelo Conselho Científico-Pedagógico da Formação 
Contínua de Portugal e atua na Associação de Profissionais de Educação de Infância (APEI) uma 
associação nacional criada desde 1981 por profissionais e por pessoas motivadas e interessadas em 
conhecer a educação infantil (0 a 6 anos de idade). 
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criança como também para refletir sobre a importância do papel mediador das 

interações, seja dos adultos com as crianças, seja das crianças entre si. 

Os portfólios, nesse contexto, surgem como uma forma de documentação 

pedagógica que cria oportunidades para as interações sociais, pois, pela linguagem, 

influenciada pelas interações com seus parceiros (adultos e crianças ou crianças e 

crianças), a criança pode compreender os códigos sociais, inserir-se na cultura e 

também produzir significados, determinando suas próprias ações. Os professores, 

por sua vez, também poderão criar novos sentidos sobre suas práticas, organizando 

seus conhecimentos a partir das questões que se levantem. 

Não é, entretanto, com o uso dos portfólios como meros instrumentos que se 

conseguirá uma modificação do olhar do professor em direção às crianças e ao 

processo de desenvolvimento e aprendizagem, mas a renovação do olhar do 

professor sobre esse processo, a partir do uso dos portfólios de forma coerente com 

as práticas pedagógicas e as concepções de criança que eles podem vincular.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Que vai ser quando crescer? 
Vivem perguntando em redor. Que é ser? 

É ter um corpo, um jeito, um nome? 
Tenho os três. E sou? 

Tenho de mudar quando crescer? Usar um outro nome, corpo e jeito? 
Ou a gente só principia a ser quando cresce? 

É terrível, ser? Dói? É bom? É triste? 
Ser; pronunciado tão depressa, e cabe tantas coisas [...] 

 
Carlos Drummond de Andrade 

 

 

Esta pesquisa originou-se do anseio de compreender o que acontece no 

trabalho pedagógico da educação infantil, de uma escola particular, da cidade de 

São Paulo, com a finalidade de proporcionar maior visibilidade à aprendizagem 

dessas crianças, a partir dos discursos sobre infância instaurados nos portfólios 

produzidos, no ano de 2010, sem que isso estivesse vinculado apenas aos seus 

resultados, mas principalmente ao seu processo.  

Nesse percurso, ocorreram várias mudanças, desde o início do trabalho, em 

2005, até o ano de 2010. De uma produção centrada apenas na visão do adulto, 

com páginas produzidas a partir de uma concepção de scrapbooking, na qual o 

portfólio era feito para as famílias e para as próprias professoras, foi se construindo, 

ao longo do tempo, um novo paradigma que visa a uma produção mais colaborativa, 

não para as crianças, mas com elas. 

No confronto de discursos recolhidos nos portfólios, muitos olhares se 

cruzaram deixando em aberto indagações e inquietações. Na perspectiva da análise 

dos dados apresentados, está o desejo de compreender melhor as relações de 

adultos e crianças no contexto da educação infantil. O mergulho nos registros 

revelou as contradições e as nuanças, os lugares sociais que cada indivíduo ocupa 

e que fundamenta os seus discursos. 

Os portfólios como forma de documentação pedagógica foram o primeiro 

passo do estudo, pois todo o seu trabalho está pautado em uma concepção bastante 

particular de criança e de instituição escolar. A partir desses estudos e como esta 

pesquisa insere-se em uma perspectiva sócio-histórico-cultural, tornou-se necessário 
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buscar o percurso histórico da educação infantil e a partir dele como a concepção 

moderna de criança se construiu, para definir qual compreensão de infância e de 

criança esta pesquisa usou como referencial.  

A linguagem, nesta pesquisa, é tratada como condição fundamental da 

constituição dos sujeitos e do processo de conhecimento do mundo, dessa forma, 

entender como ela ocorre e se articula, durante o processo de ensino e 

aprendizagem, auxiliou a compreensão de se dá a produção de conhecimento e seu 

lugar na constituição da subjetividade e da ideologia. 

A partir do percurso histórico estudado, passou-se a observar que muitos dos 

discursos construídos ao longo do tempo sobre infância ainda ecoam suas vozes 

nas práticas da educação infantil, pois, emprestando algumas palavras de Bakhtin 

([1934-35-75] 2010), todo enunciado é, de certa forma, uma resposta a um que o 

antecedeu e uma antecipação a outro que virá adiante. 

No cotidiano da educação infantil, há um intenso processo de trocas verbais e 

não-verbais, no qual muitas vozes se confrontam e muitos significados são 

apreendidos.  

As concepções de criança, de professor e de escola acabam se nutrindo 

dessas interações, ou seja, essas concepções foram construídas sócio 

historicamente pelos profissionais que atuam nesse segmento, de acordo com 

influências recebidas e experiências vivenciadas enquanto sujeitos: crianças, alunos, 

mulheres, homens e profissionais da educação infantil.  

Por meio da argumentação, os conceitos bakhtinianos de relações dialógicas, 

interação verbal e enunciado concreto ajudaram a entender, juntamente com o 

conceito de Atividade defendido por Vygotsky e seus seguidores, como os discursos 

se materializaram nos portfólios. 

A partir desses conceitos, procurou-se compreender como os enunciados que 

constituem o corpus da pesquisa articulavam o discurso verbal e o extraverbal, 

revelando as concepções de ensino e aprendizagem, bem como a imagem de 

criança, materializadas a partir de algumas escolhas argumentativas.  

O adulto olha a criança a partir do que sabe, imagina, deseja ou espera, 

convertendo-a em algo à sua medida, sendo um grande desafio assumir a criança 

como alguém capaz de instaurar discursos, produtor de cultura. 
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Ver o outro exige um olhar para si. O distanciamento que permite conhecer e 

perspectivar o outro é também o que permite se ver. O desafio do educador e da 

educação é ampliar esses espaços de visão: do profissional em relação a si mesmo 

para, ao mesmo tempo, ver a criança em sua singularidade.  

Relacionado ao ver, as imagens também marcaram o universo desta 

pesquisa, uma vez que compõem um elo na cadeia de comunicação discursiva, na 

qual transitam valores e visões de mundo originadas de uma determinada esfera 

ideológica. Revelaram-se como mais um recurso no diálogo com a realidade 

observada, contribuindo para a compreensão dos discursos instaurados nos 

portfólios.  

Em síntese, a análise empreendida a respeito da construção dos portfólios 

permitiu considerar que esse procedimento pode provocar mudanças significativas 

em duas dimensões interdependentes: nas práticas educativas e nas interações 

entre crianças, pais e educadores.  

Não é, no entanto, o portfólio enquanto instrumento que muda a prática, pois 

se pode usá-lo para camuflar uma maneira absolutamente rígida e tradicional de se 

trabalhar com as crianças. É o portfólio como documentação pedagógica, ancorado 

em uma concepção de infância, na qual a criança está no centro do projeto, como 

sujeito participante e ativo que pode encorajar a “escolha”, contribuindo para a 

participação das crianças na prática, criando possibilidade e tempo para pensar, 

interagir, para se relacionar e para estabelecer conexões.  

Segundo Rinaldi (2006), a tarefa daqueles que educam não é apenas permitir 

que as crianças possam se expressar, mas tornar possível a discussão, a 

negociação, a troca de ideias, o confronto e a argumentação, possibilitando que a 

criança tome consciência de que os outros constituem “um espaço de 

aprendizagem”, um espaço onde as linguagens se enriquecem, se multiplicam, 

refinam, recriam, colidem, se contaminam e se renovam. 

Os discursos instaurados nos portfólios revelam que o processo de 

conscientização das crianças não está baseado na separação da consciência e do 

mundo, mas engloba a correlação da consciência e do mundo. Por isso, todos 

aqueles que participam do processo de ensino e aprendizagem, direta ou 

indiretamente, deixam suas marcas durante esse processo de conscientização. A 
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participação supõe uma realidade compartilhada, na qual os sujeitos do processo de 

ensino e aprendizagem podem se colocar de modo criativo, intervindo e 

transformando o mundo à sua volta.  

Os potenciais que essas transformações descortinam como perspectiva e os 

desafios que se colocam fornecem sinais e pistas para investigações futuras. No 

caso, desta pesquisa, o estudo foi finalizado, mas o trabalho com os professores 

não; ainda se tem um longo caminho a percorrer na formação desses profissionais. 

Por fim, mais do que buscar respostas acabadas, esta pesquisa buscou 

contribuir para o reconhecimento das crianças como atores sociais e, mesmo tendo 

tratado de um grupo pequeno e específico de crianças, compartilha da ideia de que 

independente de sua classe social ou de sua posição, pública ou particular, a escola 

deve oferecer oportunidades reais de formação cultural às crianças. 

Assim, parece pertinente sugerir pesquisas que se proponham a analisar a 

formação continuada de professores para a educação infantil, notadamente a 

respeito do desenvolvimento de competências para a observação, o registro e a 

documentação dos processos educativos, bem como para a análise dessa 

documentação, na direção do aprimoramento do trabalho pedagógico na infância. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 – Termo de consentimento – Colégio Albert Sabin 
 

 
São Paulo, 30 de abril de 2010. 

Pesquisa sobre Portfólios 
 
“Não somos o que sabemos. 
Somos o que estamos dispostos a aprender.” 
CouncilonIdeas 

 
Prezados Pais, 

 
O Colégio Albert Sabin posiciona-se como facilitador de pesquisa científica no campo da Educação, 

apoiando projetos bem desenvolvidos e vinculados a instituições de qualidade em Ensino Superior. 
Neste momento, a professora Isabel Ap. Pereira Amancio, Assistente de Coordenação e 

Orientadora Educacional (do Maternal ao 2º ano do Ensino Fundamental I), está realizando uma 
pesquisa vinculada ao Mestrado em Linguística Aplicada da Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo, sob a orientação da Profª Dra. Fernanda Liberali. Parte da sua pesquisa será realizada em 
nosso Colégio, e os portfólios das turmas do Pré A, Pré C, 1º ano D e 1º ano E farão parte desse 
estudo. 

Durante a pesquisa, serão usadas fotografias de algumas páginas desses cadernos, como 
fonte de dados relevantes e materialização do trabalho de formação desenvolvido com o grupo de 
professoras da Educação Infantil e salas do 1º ano do Ensino Fundamental I. 

Profissionais como a professora Isabel impulsionam o desenvolvimento de nosso país na área 
de pesquisa, e é com grande entusiasmo que participamos, junto a ela, desse projeto. 

Solicitamos aos pais que estejam de acordo com a utilização desse material na pesquisa 
mencionada, que enviem a autorização abaixo preenchida para a Coordenação do Ensino 
Fundamental I, até 7 de junho. 

Atenciosamente, 
 

Profª Giselle Magnossão     Gisvaldo de Godoi 
 Diretora Pedagógica                                                                 Mantenedor 

 

	
 

(   ) Sim (   )  Não 
 

Autorizo o(a) aluno(a) _________________________________________, do Pré A (   ), Pré C (   ), 1º ano 
D (  ), 1º ano E (   ) a participar da pesquisa vinculada ao Mestrado em Linguística Aplicada da Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo, desenvolvida pela Assistente de Coordenação Isabel Ap. Pereira 
Amancio, sob a orientação da Profª Dra. Fernanda Liberali. 
 
Nome (Pais/responsável): _______________________________________________________________ 
 
Assinatura: _____________________________________________________ Data: _____/_____/_____ 
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ANEXO 2 – Termo de consentimento – PUC-SP 
 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
Grupo de Pesquisa Linguagem em Atividades no Contexto Escolar (LACE) 

Programa de Estudos Pós-Graduados em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem LAEL 

 
Termo de consentimento livre e esclarecido 

Nome do(a) Participante:____________________________________________ Data: ____/____/_____ 

Endereço: _______________________________________ Cidade: _______________ Estado: ______ 

CEP: _____________Telefone: (    ) ____________ RG: _________________CPF: __________________ 

Nome do (a)Pesquisador(a) Principal: Isabel Ap. Pereira Amancio 

Instituição: Grupo de Pesquisa Linguagem em Atividades no Contexto Escolar (LACE) da PUC -SP 

Título do estudo: Portfólio: Desafio à Prática e Formação Docente 
 

1. Procedimentos: fotografias das páginas dos portfólios 
2. Riscos e desconfortos: nenhum. 
3. Benefícios: A participação da família é voluntária e, estará contribuindo com um estudo voltado para as 

séries iniciais. 
4. Direitos do participante: A família pode se retirar deste estudo a qualquer momento, sem sofrer nenhum 

prejuízo e terá direito de acesso, em qualquer etapa do estudo, sobre qualquer esclarecimento de eventuais 
dúvidas. 

5. Compensação financeira: Não existirão despesas ou compensações financeiras relacionadas à participação 
no estudo. 

6. Incorporação ao banco de dados do LACE: Os dados obtidos a partir do uso das fotografias, serão 
incorporados ao banco de dados do LACE, cujos responsáveis zelarão pelo uso e aplicabilidade das 
amostras exclusivamente para fins científicos, apenas consentindo o seu uso futuro em projetos que 
atestem pelo cumprimento dos preceitos éticos em pesquisas envolvendo seres humanos. Algumas 
amostras poderão ser usadas em publicação referente ao modelo, sem que haja identificação da imagem e 
sem que nenhum direito seja atingido. 

7. Em caso de dúvida, a família poderá entrar em contato com os responsáveis pelo banco de dados do LACE 
(Fernanda Coelho Liberali e Maria Cecília Camargo Magalhães) no telefone: (11) 3676-8374. 

8. Confidencialidade: Os resultados deste estudo poderão ser publicados em jornais profissionais ou 
apresentados em congressos profissionais, sem que nenhuma identidade seja revelada. 

9. Se tiver dúvidas quanto à pesquisa descrita, entrar em contato com a pesquisadora Fernanda 
Liberali, no telefone (11) 3670-8374, a qualquer momento. 

10. Compreendemos os direitos de nosso (a) filho (a) como um sujeito de pesquisa e, voluntariamente, 
consentimos em participar deste estudo e em ceder dados fotográficos para o banco de dados do LACE. 
Compreendemos sobre o que, como e porque este estudo está sendo feito. Receberemos uma cópia 
assinada deste formulário de consentimento. 

 
        

Assinatura dos responsáveis            Data    

        

Assinatura do pesquisador 
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ANEXO 3 – Documento comprobatório – Comitê de Ética da PUC-SP 
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