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RESUMO 

Introdução e justificativa: Os métodos ativos de aprendizagem necessitam de 

processos avaliativos coerentes com o novo perfil profissional. O uso do portfólio 

vem sendo apontado como uma das mais recentes contribuições facilitadoras para 

uma avaliação formativa e somativa eficaz, sendo considerado pela Association for 

Supervision and Curriculum como um dos três melhores métodos de ensino-

aprendizagem. Objetivos: Analisar um Questionário de Avaliação de Portfolio do 

Estudante na Área de Atenção Primária à Saúde e criar uma versão adaptada deste 

instrumento para o uso de estudantes e professores da FCMS-PUC/SP. Material e 

Método: Estudo quanti-qualitativo realizado por meio da aplicação de um 

Instrumento de Análise que avaliou e adaptou o conteúdo do Questionário de 

Avaliação de Portfólio do Estudante para a Área de Atenção Primária à Saúde. Este 

instrumento foi baseado em uma Escala de Likert de 4 e 6 categorias  e foi 

respondido por juízes do FAIMER e professores dos cursos de Medicina e 

Enfermagem da FCMS/PUC-SP que atuam na área de Atenção Primária à Saúde. 

Utilizou-se a técnica de entrevista grupal estruturada, gravada por áudio para os 

estudantes do 2º ano dos cursos de Medicina e de Enfermagem com o intuito de 

analisar sua percepção sobre a definição do termo portfólio, vantagens e 

desvantagens do seu uso e possíveis sugestões para uma melhor confecção e 

avaliação do seu portfólio. Resultados: O Questionário de Avaliação de Portfólio do 

Estudante foi analisado pelos juízes e professores e seu conteúdo inicial foi revisado 

e adaptado para a realidade da FCMS/PUC-SP. O escore da Escala de Likert 

apresentou um nível de confiabilidade de 0,8 a 0,9 (Alpha de Cronbach). Os critérios 

de avaliação do portfólio elencados pelos professores foram: apresentação do 

portfólio, desempenho do estudante, reflexão teoria-prática e raciocínio clínico.  Foi 

relatado pelos estudantes dificuldades na elaboração do portfólio e pelos 

professores dificuldades na correção dos portfólios, sugerindo a necessidade de 

capacitação no tema, padronização de um instrumento de avaliação de portfólio e de 

um roteiro de confecção do portfólio do estudante. Palavras-Chave: Portfólio, 

Avaliação, Ensino-Aprendizagem, Educação Médica. 



ABSTRACT 

Introduction and rationale: The active learning methods require evaluation 

processes consistent with the new professional profile. The use of the portfolio has 

been touted as one of the most recent contributions to facilitate formative 

assessment and summative effective, being considered by the Association for 

Supervision and Curriculum as one of the three best methods of teaching and 

learning. Objectives: Analyze a Questionnaire Assessment of Student Portfolio in 

the Area of Primary Health and creating an adapted version of the instrument for the 

use of students and teachers FCMS-PUC/SP. Material and Methods: A quantitative 

and qualitative accomplished through the application of an Instrument for Analysis 

that evaluated and adapted the content of the Evaluation Questionnaire Student 

Portfolio for Area Primary Health Care This instrument was based on a Likert Scale 4 

and 6 categories and was answered by the judges FAIMER and teachers of courses 

in Medicine and Nursing FCMS / PUC-SP working in the area of Primary Health used 

the technique of structured group interview, recorded by audio students of 2nd year 

courses in Medicine and Nursing in order to analyze their perception of the definition 

of the term portfolio, advantages and disadvantages of their use and possible 

suggestions for better preparation and evaluation of your portfolio. Results: The 

Assessment Questionnaire Student Portfolio was analyzed by judges and teachers 

and its initial content was revised and adapted to the reality of the FCMS / PUC-SP. 

The score of the Likert Scale showed a level of 0.8 to 0.9 reliability (Cronbach's 

alpha). The evaluation criteria of the portfolio listed by teachers were: presentation of 

the portfolio, student performance, reflection and theory-practice clinical reasoning. It 

was reported by students in portfolio preparation difficulties and difficulties in 

correcting the teachers' portfolios, suggesting the need for training in the subject, a 

standardized assessment instrument portfolio and a script by making the student 

portfolio.  

Keywords: Portfolio Assessment, Teaching and Learning, Medical Education. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Contextualização e Justificativa 

Após a conclusão  da graduação em Enfermagem, no ano de 2004, pela 

FCMS/ PUC- SP, e com o  ingresso na docência em cursos técnicos, o interesse 

pelo ensino se intensificou, surgindo alguns questionamentos: 

ж Como ensinar e avaliar o estudante de maneira justa e competente?  

ж Como avaliá-lo em suas múltiplas dimensões? 

ж Como ajudá-lo a refletir e superar as suas dificuldades? 

Diante dessas dúvidas, senti a necessidade de fazer uma capacitação 

profissional na área da educação, pois mesmo após ter concluído cursos de  

especialização (Infectologia, Estomaterapia e Licenciatura), eu me sentia ainda 

despreparada nos aspectos pedagógicos relacionados a área de ensino-

aprendizagem. E como sempre gostei de ensinar, resolvi, em 2011, ingressar no 

Mestrado Profissional, com o objetivo de desenvolver uma pesquisa que 

contribuísse para a avaliação e aprendizado, tanto do estudante, quanto do 

professor. 

A avaliação da aprendizagem está passando por uma nova fase, e muitos são 

os docentes que ainda ignoram as características de uma avaliação da 

aprendizagem democrática, justa, qualitativa, formativa e significante. Outros, além 

de conhecerem as novas propostas, já estão à procura de novas formas, de novas 

técnicas e novos instrumentos que permitam colocar a teoria  em prática(1). 

O processo avaliativo existe com o objetivo de se conhecer o que o estudante 

já aprendeu e o que ele ainda não aprendeu, para que se providenciem os meios 

para que ele aprenda o necessário para a continuidade dos estudos, portanto, é um 

aliado do professor e do estudante(2). 

O uso do portfólio vem sendo apontado como uma das mais recentes 

contribuições facilitadoras para uma avaliação formativa  e somativa eficaz(3,4), 

sendo considerado pela Association for Supervision and Curriculum como um dos 

melhores métodos de ensino-aprendizagem. 
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O portfólio baseia-se no detalhamento documentado dos conhecimentos 

adquiridos pelos envolvidos e, além de selecionar e ordenar evidências de 

aprendizagem do aluno, possibilita identificar questões relacionadas ao modo como 

os estudantes e os educadores refletem sobre os reais objetivos de sua 

aprendizagem, quais foram cumpridos e quais não foram alcançados(5) 

O uso do portfólio em educação constitui uma estratégia que procura atender 

à necessidade de aprofundar o conhecimento sobre a relação ensino-

aprendizagem(1).  

Essas características do portfólio nos motivaram a dedicar maior fôlego sobre 

o tema e realizar a análise de um “Questionário de Avaliação de Portfólio do 

Estudante na Área de Atenção Primária à Saúde”, para o ensino superior, que 

possibilitasse a participação conjunta de todos os envolvidos no processo de ensino-

aprendizagem (docentes e estudantes) e a consequente adaptação do instrumento 

para a realidade da Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde FCMS-PUC/SP.  

Acredita-se que seja oportuna essa investigação, uma vez que a implantação 

do portfólio já é realidade nessa faculdade, porém ainda sem um instrumento 

padronizado que auxilie tanto na construção quanto na sua avaliação. 

 

1.2 Revisão da Literatura 

1.2.1 Evolução histórica do ensino no Brasil 

Estudos de Hernández(6)  e Vieira(1) e realizados nos anos de 2000 e 2006 

mencionam que durante a década de 30 alguns pesquisadores realizaram estudos 

que contribuíram para a formação da avaliação educacional apontando para 

diversas mudanças nas concepções de ensino e aprendizagem, resultando em uma 

série de repercussões importantes no campo das práticas das avaliações escolares, 

pois houve a introdução de vários procedimentos de avaliação, como inventários, 

escalas e check lists, para avaliar o desempenho dos alunos. 
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No Brasil, o Ministério da Educação (MEC) foi criado em 1930. Antes desse 

período, era o Departamento Nacional do Ensino, ligado ao Ministério da Justiça, 

que cuidava das questões educacionais(7).  

A partir de 18 de abril de 1931 ocorreu a primeira reforma do ensino, prevista 

no Decreto número 19.890(7). Em 1986 Souza decide analisar esse decreto   

e observa que o termo ‘’avaliação’’ sequer era usado. Em seu lugar, liam-se 

‘’provas’’, ‘’exames’’, ‘’critérios de promoção de alunos” e outros. A avaliação da 

aprendizagem era concebida como um procedimento de atribuição de notas aos 

alunos, ou seja, como um procedimento de medida(8). 

Vieira(1) menciona que a avaliação na década de 30 era feita com 

instrumentos de testagem como: arguição oral, trabalhos práticos, provas parciais e 

finais. A tarefa de avaliar era exclusiva do professor, sendo este assessorado pelo 

inspetor, ao proceder ao julgamento das provas. A autora ressalta ainda, que na 

década seguinte (1940), ocorre a promulgação da Lei Orgânica do Ensino 

Secundário, conhecida como Reforma Capanema – Decreto-Lei número 4244, de 9 

de abril de 1942, que destaca a avaliação educacional por meio de notas, graduadas 

de 0 a 10. Nota-se aqui que, a palavra avaliação, mantém o mesmo significado de 

‘’procedimento de mensuração’’ que a legislação anterior. 

De acordo com estudos de Stufflebeam(43), o professor Tyler foi o ‘’pai da 

avaliação educacional’’, com a seguinte concepção do tema:  

ж A avaliação educaçional é um processo que visa criar padrões de 

conduta, ou modificar padrões anteriores, nos indivíduos; 

ж Os padrões de conduta desenvolvidos na escola são, na realidade, os 

objetivos educacionais; 

ж O êxito de um programa educacional, verificado através da avaliação, 

depende da concretização desses objetivos; 

ж A avaliação deve incidir sobre o aluno como um todo, nos seus 

conhecimentos, habilidades, modo de pensar, atitudes e interesses, 
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sem se concentrar em elementos isolados, como, na realidade, 

acontece nos dias fluentes; 

ж A avaliação pressupõe diversidade de instrumental para avaliar 

múltiplos comportamentos, não devendo ficar restrita apenas a exames 

escritos, como geralmente ocorre; 

ж A avaliação não se concentra apenas no estudante, [...] não é um ato 

isolado, mas um trabalho solidário que deve envolver, além dos alunos, 

claro, os professores, administradores e, sem sombra de dúvida, os 

próprios pais, que devem ter voz ativa no processo. 

Em 1961 é aprovada a Lei número 4.024, que fixa as Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional. No contexto dessa lei, quanto à avaliação da aprendizagem, 

podemos inferir que: a avaliação dever ser um procedimento contínuo, com 

acompanhamento constante do desempenho do aluno, e tem como objetivo 

selecionar aqueles que devem ou não ser aprovados; o professor é visto como 

elemento responsável para efetuar a avaliação além dos exames e provas – a lei 

sugere entrevistas, questionários, observações e outros. Em 11 de agosto de 1971, 

entra em vigor a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional número 5.692. 

Esta lei menciona que os instrumentos de avaliação devem ser elaborados pelo 

professor e, comparada com a legislação anterior, apresenta uma ênfase na 

definição de AVALIAÇÃO como processo amplo e contínuo, que visa verificar o 

alcance dos objetivos educacionais definidos(9). 

Segundo a visão de Souza(8) as considerações acerca da legislação no Brasil 

sobre a avaliação da aprendizagem, durante a década de 30 até a década de 90, é a 

seguinte(8): 

Ao longo do tempo, houve alterações quanto à concepção de avaliação 
subjacente à legislação: inicial e predominantemente, no espaço de tempo 
considerado, um julgamento do desempenho do aluno, que procurava ser 
imparcial e objetivo, feito a partir do cômputo de acertos e erros 
apresentados nas questões de provas e exames; posteriormente, a 
avaliação da aprendizagem como um procedimento de julgamento do 
desempenho do aluno, baseado em critérios expressos nos objetivos 
previstos, que deve ser realizado de forma ampla e contínua. A finalidade 
da avaliação expressa até a legislação de 1961, era apenas classificatória, 
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sendo-lhe acrescida, a partir de 1971, a função de retroinformação, visando 
fornecer dados para o acompanhamento, controle e reformulação das 
propostas curriculares. Nesse sentido, a lei prevê mecanismo que visa a 
monitorar a problemática de aprovação/reprovação do aluno, tais como os 
estudos e recuperação e o sistema de avanço progressivo”. 

Observa-se que o campo da avaliação escolar foi historicamente sendo 

construído e, como tal, acompanhou os movimentos e as transformações de cada 

época, em diferentes espaços e contextos. Concordamos com estudo de Goldberg 

(1982), que aponta que a avaliação é ‘’histórica nas suas origens, nas suas 

controvérsias e, consequentemente, nos desafios que enfrenta’’. 

As mudanças educacionais foram reconhecidas pela maioria das propostas 

de inovação curricular desde os anos 70(6, 11,12,13)  as quais enfatizaram a forma de 

avaliar a aprendizagem para: 

ж Levar adiante uma avaliação da aprendizagem que pudesse dar conta 

e estar em consonância com as finalidades educativas; 

ж Repensar uma prática avaliadora que centrasse toda a tensão e o 

sentido da aprendizagem na atuação dos alunos diante de uma prova 

ou exame parcial ou final; 

ж Remarcar a importância de não confundir a avaliação com a 

qualificação e a aprovação. 

A proposta de educação tinha o enfoque de tornar ‘’a evolução’’ a peça-chave 

do ensino e da aprendizagem, permitindo aos docentes que possuíssem a clareza 

do que  o aluno já  aprendeu e do que ele ainda não aprendeu, para que tivessem 

uma referência de quais métodos deveriam providenciar para que o aluno 

aprendesse(1,6,14) 

Nessa perspectiva, as instituições de ensino superior da área da saúde 

devem adotar formas de avaliação democrática, justa, qualitativa e significativa no 

cotidiano prático de cada estudante(15), estimulando suas habilidades reflexivas, 

analíticas e de automonitoramento(16).  

Nota-se que a avaliação da aprendizagem tornou-se um recurso pedagógico 

útil e necessário para auxiliar, tanto o educador quanto o educando, na busca e na 



Avaliando o portfólio do estudante: uma contribuição para o processo de ensino-aprendizagem  25 

 

 

construção de si mesmo e do seu melhor modo de ser na vida, devido às suas 

características: inclusiva, dinâmica e construtiva(17).  

Segundo as determinações do relatório da Comissão Internacional sobre 

Educação da UNESCO para este século, as instituições de ensino superior devem 

aderir a quatro pilares(18,19):   

ж Aprender a aprender (conhecer);  

ж Aprender a fazer (habilidades);  

ж Aprender a ser (atitudes);  

ж Saber viver junto (relacionamento interpessoal).  

Esses princípios estão em consonância com os Regimentos Didáticos 

Escolares dos Cursos de Medicina e de Enfermagem da FCMS/PUC-SP(31-32), 

atendendo, assim, às atuais exigências mundiais que buscam profissionais 

qualificados, com habilidades de comunicação, relacionamento interpessoal e 

pensamento crítico reflexivo(20,21), capazes de atuar em ambientes complexos e 

dinâmicos e de lidar com a crescente quantidade de situações profissionais a que 

estão expostos (22,23,24). 

 

1.2.2 Avaliação educacional: algumas considerações teóricas 

A história da avaliação formal é muito mais antiga do que se tem notícia. O 

propósito de avaliar indivíduos e programas remonta a 2000 a.C. Worthen e 

Sanders(25)  informam que oficiais chineses, já nessa época, conduziam exames para 

o ingresso no serviço civil. Também educadores gregos, como Sócrates, 

empregavam avaliações verbais como parte do processo de aprendizagem(1) 

A palavra ‘’avaliar’’ vem do latim valere, que significa atribuir valor e mérito ao 

objeto em estudo, isto é,  atribuir um juízo de valor(1). O termo é ainda considerado 

uma atividade tão antiga quanto o surgimento da consciência humana, pois à 

medida que o ser humano pensa, age e produz para garantir sua sobrevivência, ele 

consequentemente executa uma análise e um julgamento(26). 
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Freitas 2002(27) expressa sua forma de entender a avaliação, considerando 

que “a palavra avaliação contém no seu radical o valor, portanto, tem que haver uma 

emissão de juízo de valor. Se não houver isso, não há avaliação em seu sentido 

amplo”. 

De acordo com Luckesi(17), “avaliar é um ato pelo qual, através de disposição 

acolhedora, qualifica-se alguma coisa (um objeto, ação ou pessoa) tendo em vista, 

de alguma forma, tomar uma decisão sobre ela’’. 

A avaliação da aprendizagem é abordada como parte do tema avaliação do 

rendimento escolar,  que  compreende o sistema de avaliação do aproveitamento e 

o sistema de promoção e recuperação do estudante. Neste contexto, pode ser 

definida como(1,8): 

Procedimento que determina os objetivos atingidos, focalizando o 
desempenho do aluno, nas diferentes experiências de aprendizagem e, 
além da característica de ‘’um procedimento de mensuração’,’ passa a ter 
um valor quanto ao grau de desejabilidade do desempenho apresentado 
pelo aluno nas condições de aprendizagem’. 

A avaliação escolar, também chamada de avaliação do processo ensino-

aprendizagem ou avaliação do rendimento escolar, tem como dimensão de análise o 

desempenho do aluno, do professor e de toda a situação de ensino que se realiza 

no contexto escolar. Sua principal função é subsidiar o professor, a equipe escolar e 

o próprio sistema, no aperfeiçoamento do ensino(28). 

A avaliação, no conjunto de pensamento pedagógico, não gera verdades 

incontestáveis, mas formula argumentos plausíveis para análise e, possivelmente, a 

explicação do que constitui objeto de reflexão do avaliador(29). 

Alguns estudiosos da área de avaliação do ensino mencionam que o saber 

não pode ser mais considerado como algo estático, e, muito menos, ser 

exclusivamente da instituição de ensino, pois é muito grande o volume de 

informações que ocorrem e são difundidas com rapidez, a cada momento, pelos 

meios de comunicação em todo o país(6,12). 
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1.2.3 Avaliação formativa e somativa no processo ensino-aprendizagem   

A avaliação formativa vem sendo utilizada desde meados do século passado, 

possivelmente datando de 1967, com componentes contínuos de ensino, cujo 

objetivo era transmitir ao estudante informações de retorno que pudessem utilizar 

para otimizar as estratégias de aprendizagem(30). Em contrapartida, a avaliação 

somativa  foca na análise da progressão do estudante ao longo dos anos do seu 

curso(31,32). 

A avaliação formativa  é uma forma  de avaliação pedagógica mais 

congruente com o princípio da comunidade e com o pilar da emancipação, o que, na 

opinião de Afonso (2000)(33), é eficaz antídoto às modalidades de avaliação que dão 

suporte às políticas neoliberais. Adverte, porém, que a avaliação formativa somente 

ocorre quando o professor(33): 

Pretende identificar problemas sentidos pelos seus alunos, [e], em vez de 
constatar a existência de dificuldades, pretende entendê-las e enfrentá-las, 
[procura] recorrer o mais possível a diferentes estratégias de análise e 
registro do que se está a passar na sala de aula.  

Alguns autores(1,2,6,34,35) ressaltam que a avaliação formativa é aquela que 

promove o desenvolvimento não só do aluno, mas também do professor e da 

instituição de ensino, no sentido de promoção da aprendizagem, por ser modelo 

mediador, democrático, participativo e, portanto, o oposto do modelo tradicional de 

ensino, até então adotado. 

 Neste tipo de avaliação, podemos destacar dois modelos em meio às 

orientações pedagógicas existentes, os quais correspondem à uma avaliação 

somativa, por ocorrer ao final do processo e ser levada a efeito por uma equipe 

externa, que aprecia o conjunto das mudanças ocorridas em uma ação de formação; 

e à uma avaliação formativa, por se basear no processo de ensino e aprendizagem 

e consistir em uma avaliação global ou setorial das mudanças, em uma ação de 

formação com relação aos seus responsáveis, de modo a ser bem sucedida. A 

última é interna, e é realizada pelos próprios professores(30). 
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A avaliação formativa tem como finalidade fundamental a função ajustadora 

do processo de ensino-aprendizagem, para possibilitar que os meios de formação 

respondam às características dos alunos(36). 

O discurso de avaliação formativa tem sido frequente no meio educacional 

brasileiro, por intermédio das políticas educacionais, destacando-se em particular os 

Parâmetros Curriculares Nacionais e Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), que 

tendem claramente, desde a década passada, a incorporá-la às práticas avaliativas 

levadas a efeito nas escolas públicas brasileiras. Diversos autores e estudiosos de 

avaliação, por sua vez, encarregam-se de sua veiculação, procurando convencer 

acerca de sua vantagem(37), destacando as seguintes características(38). 

ж Ativa os processos mais complexos do pensamento (Ex. analisar, 

sintetizar, avaliar, relacionar, integrar, selecionar); 

ж As tarefas refletem uma estreita relação, e a avaliação é 

deliberadamente organizada para proporcionar um feedback inteligente 

e de elevada qualidade, tendo em vista melhorar as aprendizagens dos 

alunos; 

ж O feedback é determinante para ativar os processos cognitivos e 

metacognitivos dos alunos, que, por sua vez, regulam e controlam os 

processos de aprendizagem, assim como para melhorar a sua 

motivação e auto-estima; 

ж A natureza da interação e da comunicação entre professores e alunos 

é absolutamente central, porque os professores têm de estabelecer 

pontes entre o que se considera ser importante aprender e o complexo 

mundo do aluno;  

ж Os alunos são deliberada, ativa e sistematicamente envolvidos no 

processo de ensino-aprendizagem, responsabilizando-se pelas suas 

aprendizagens e tendo amplas oportunidades para elaborarem as suas 

respostas e para partilharem o que e como compreenderam; 
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ж As tarefas propostas aos alunos, que desejavelmente são 

simultaneamente de ensino, de avaliação e de aprendizagem, são 

criteriosamente selecionadas e diversificadas, representam os 

domínios estruturantes entre as didáticas específicas das disciplinas, 

que se constituem como elementos de referência indispensáveis, e a 

avaliação, que tem um papel relevante na regulação dos processos de 

aprendizagem; 

ж O ambiente de avaliação das salas de aula induz uma cultura positiva 

de sucesso, baseada no princípio de que todos os alunos podem 

aprender.  

O papel do professor, nesse tipo de avaliação, é o de contribuir para o 

desenvolvimento das competências metacognitivas dos alunos, das suas 

competências de autoavaliação e também de autocontrole. Uma avaliação que traz 

essas características, contribui para que o aluno construa sua aprendizagem(38) por 

meio da reunião de suas produções, para que ele, juntamente com o seu professor, 

conheça seus progressos e suas necessidades em uma determinada área(31,32). 

O Regimento Didático-Escolar do Curso de Medicina e de Enfermagem, da 

Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde – PUC-SP, do ano de 2011(31,32), 

menciona que as avaliações formativas consistem na prática da avaliação contínua, 

realizada durante o processo de ensino-aprendizagem, e que as avaliações 

somativas destinam-se à análise se o estudante pode progredir ao longo dos anos 

do curso.  

 

1.2.4 O Portfólio: Uma proposta de avaliação formativa na organização do 

processo de aprendizagem  

O portfólio (do inglês) é uma modalidade de avaliação que surgiu no campo 

das artes, com o objetivo de criar novas formas de avaliação para o 

desenvolvimento das inteligências artísticas(1,3).  O prefixo port vem do latim e 

significa ‘’transportar’’.  
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Segundo o Longmam Dictionary of Comtemporary English(39) a palavra fólio 

significa. 1- ‘’um livro feito com páginas grandes’’. 2- ‘’uma única folha de papel ou 

página de livro’’.   

De acordo com  o Dicionário Houaiss(40), seria  definido como ‘’Uma pasta 

flexível para guardar ou transportar papéis, documentos, fotos, etc./ Álbum ou pasta, 

de folhas soltas ou não, com material em geral fixado (p.ex., leiautes de publicidade, 

fotos, trabalhos de um artista) para apresentação a outra pessoa (p. ex., clientes, 

editores, agências de modelos’’. Assim, temos formada a palavra Portfólio: uma 

pasta para carregar folhas soltas ou não. 

No campo da educação, Hernández define portfólio, como sendo(41): 

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

Podemos observar que o portfólio é muito mais que uma reunião de trabalhos 

ou materiais colocados numa pasta. Além de selecionar e ordenar evidências de 

aprendizagem do aluno, possibilita, também, identificar questões relacionadas ao 

modo como os estudantes e os educadores refletem sobre quais os reais objetivos 

de sua aprendizagem, quais foram cumpridos e quais não foram alcançados(42).  

Essa possibilidade de o portfólio permitir a identificação dos objetivos que 

foram alcançados, dos que não foram e possibilitar as devidas providências teve 

suas origens no pensamento de Stufflebeam, por volta de 1970. Nessa época, esse 

autor já afirmava que um bom modelo de avaliação seria aquele que direcionasse 

seus objetivos, para permitir uma tomada de decisão. Para Stufflebeam, era preciso 

primeiramente identificar as necessidades educacionais e, só depois, elaborar 

programas de avaliação(43). 

Entendendo o portfólio como facilitador da reconstrução e reelaboração, por 

parte de cada estudante, do processo de ensino-aprendizagem ao longo de um 

curso, sua construção oferece oportunidade de refletir sobre o progresso dos 
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estudantes em sua compreensão da realidade, ao mesmo tempo que possibilita 

introduzir mudanças necessárias imediatas. Como também permite aos professores 

considerarem o trabalho não de forma pontual (como a prova e testes), mas no 

contexto do ensino e como uma atividade complexa, baseada em elementos de 

aprendizagem que se encontram relacionados(44).  

O portfólio (também chamado de dossiê ou coletânea de trabalhos e 

realizações do autor) é uma descrição ou resumo pessoal ou institucional que o 

autor faz de suas atividades, em função de um processo educativo ou outras 

ocupações, permitindo aos avaliadores definir o espaço e o tempo em que a 

produção ou desempenho do sujeito deve ser considerado. Pode ser considerado, 

ainda, como uma compilação dos trabalhos realizados pelos alunos, uma descrição 

dos registros de visitas, resumos de textos, projetos e relatórios de pesquisas, 

anotações de experiências, ensaios autorreflexivos e outros(45). 

O portfólio evidencia, ao mesmo tempo, tanto para o educando quanto para o 

educador, processos de autorreflexão, sendo, “simultaneamente, uma estratégia que 

facilita a aprendizagem e permite a avaliação desta”. Pode ser considerado como 

um laboratório no qual o estudante constrói significados a partir de sua experiência 

acumulada, tornando-se um resumo da trajetória de aprendizagem(46). 

Observa-se, ainda, mais um ponto positivo no uso do portfólio, o fato de 

constituir-se em(47): 

(...) um instrumento de comunicação entre aluno e professor, pois a partir da 
análise conjunta do documento, é possível percorrer as histórias das 
aprendizagens, num fundamental equilíbrio nas relações de poder entre os 
indivíduos desse processo. Tanto professor como aluno terão como bases 
argumentativas, a resultante construída processualmente. Ambas as partes 
terão que dar conta do que fizeram, trocar sugestões para as próximas 
atividades, considerar idiossincrasias e aprender a lidar com as diferenças”. 

É definido, ainda, ‘’como uma coleção de itens que revela, conforme o tempo 

passa, os diferentes aspectos do crescimento e do desenvolvimento de cada 

criança’’. Segundo Shores e Grace (2001)(35), dois portfólios nunca podem ser iguais, 

porque os alunos são diferentes, e assim suas dificuldades também devem ser 

diferentes. Acrescentam, ainda, que uma avaliação realizada por meio de portfólio 
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encoraja a reflexão e a comunicação por todos os envolvidos no processo educativo: 

alunos, professores, famílias e outros(35). 

O portfólio é uma coleção dos trabalhos realizados pelo aluno, que permite 

acompanhar seu próprio desenvolvimento. Permite analisar, avaliar, executar e 

apresentar produções resultantes das atividades desenvolvidas em um determinado 

período, em que o aluno arquiva e apresenta as evidências das habilidades, atitudes 

e conhecimento definidos. É um instrumento revelador de significados e sentidos do 

estudante, que o induz a pensar, incentivando-o a registrar suas reflexões e 

impressões sobre temas de seu interesse, como também dúvidas na compreensão 

de determinados assuntos. Isto até porque relatos de trajetórias por ele elaborados 

expressam com relevância imagens contínuas de um crescimento individual, ao 

superarem dificuldades, (des)encontros que habitualmente interferem no decurso de 

suas vidas acadêmicas(48).  

Observe-se que, no ambiente escolar, podemos entender que as amostras 

incluídas ilustram a qualidade e a abrangência do trabalho do aluno, de modo que 

pode ser examinado e apreciado por professores e especialistas. E esta fonte de 

informação permite aos educadores e, principalmente, aos próprios alunos, 

compreender o processo em desenvolvimento e oferecer sugestões que encorajem 

seu progresso, levando-se em conta, também, que o ‘’portfólio’’ ou ‘’pasta avaliativa’’ 

reúne as produções de alunos e professores, para que eles próprios e outras 

pessoas conheçam seus esforços, seu progresso e suas necessidades em uma 

determinada área(42). 

O portfólio recebe diversos nomes que se diferenciam de acordo com suas 

finalidades e espaços geográficos, a saber(3): 

 

Porta-fólio (Como é chamado no Canadá): entende-se como uma amostra, 

um dossiê. O dossier (do francês) é uma pasta ou recipiente em que se 

guardam, cronologicamente, todos os materiais produzidos pelo estudante.  
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Processo-fólio: um instrumento capaz de refletir a ‘’crença de que os 

estudantes aprendem melhor e de uma forma mais integral, a partir de um 

compromisso com as atividades ocorridas durante um período de tempo 

significativo e que se constrói sobre conexões naturais com os conhecimentos  

escolares’’(49).  

Webfólios: Surgiu com o avanço das tecnologias da informação e da 

comunicação. Utilizam o CD-ROM como suporte privilegiado de todo tipo de 

informação, como áudio, vídeo, imagem, fixa, texto, gráficos e outros. Os 

webfólios podem guardar toda a memória do período escolar desde a 

educação básica até a educação superior de um estudante, memória essa 

que servirá como processo de reconstrução de suas aprendizagens e como 

elemento de avaliação. Ou ainda poderá apresentar-se à sociedade ou ao 

mundo do trabalho com o portfólio construído ao longo da vida acadêmica(3). 

Um portfólio jamais pode ser confundido com um caderno diário, pois não se 

trata de um espaço onde se registram todos os trabalhos do estudante, e sim uma 

compilação dos trabalhos que o estudante entenda como relevantes, após um 

processo de análise crítica e devida fundamentação. O que é importante não é o 

portfólio em si, mas o que o estudante aprendeu ao criá-lo ou, dito de outro modo, é 

um meio para atingir um fim e não um fim em si mesmo(3). 

O portfólio é entendido ainda como ‘’uma coleção de trabalhos e/ou amostras 

selecionadas do melhor acervo pessoal sobre os conteúdos das disciplinas, sendo 

um instrumento relevante para uma avaliação transformadora, que tem duas 

importantes dimensões: o produto, enquanto sua terminalidade, e o processo, 

envolvendo o olhar dos professores de forma seletiva e crítica, sobre as atividades 

desenvolvidas pelos alunos. Nessa óptica, vemos a aprendizagem como um 

movimento permanente, composto por progressos e rupturas, e a avaliação como 

prática de investigação que considera relevantes tanto o resultado como o 

produto(50). 
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É um bom meio para envolver o estudante em sua própria aprendizagem, pois 

estimula a reflexão, conduzindo-o a descobertas de si próprio perante diversas 

situações, refletindo de forma positiva no crescimento pessoal, acadêmico e 

profissional(51). 

O portfólio é um instrumento que potencializa a reflexão das práticas, 

assegurando a construção do conhecimento, do desenvolvimento pessoal e 

profissional dos envolvidos (docentes e discentes), sendo um instrumento que 

auxilia no crescimento do aluno, já que o objetivo da construção do portfólio é que se 

leia mais e se reflita sobre o que leu, bem como se posicione a partir de sua reflexão 

e amplie a busca de respostas(50). 

Acredita-se, ainda, que a trajetória por ele projetada revela a máxima de que 

é pensando criticamente que a prática de hoje ou de ontem pode melhorar(52). Isto 

porque o estudante constrói a si mesmo como um ser reflexivo, ético e criativo, 

capaz de refletir criticamente a sua formação, principalmente quando se encaminha 

para uma perspectiva dinâmica, em que a educação se faça a partir das 

representações simbólicas deste, ao perceber-se o crescimento ao longo do curso 

de graduação(53). 

Embora cada autor tenha construído a própria definição de portfólio, percebe-

se, em todos, a preocupação em ressaltá-lo como instrumento de avaliação capaz 

de organizar o processo de ensino-aprendizagem, uma vez que promove 

oportunidades para documentar, registrar e estruturar os procedimentos e a própria 

aprendizagem.  

 

1.2.5  Histórico do uso do Portfólio no ensino superior  

O portfólio é um método de avaliação formativa e somativa que começou a 

difundir-se em âmbito escolar e universitário nos Estados Unidos, na década de 90, 

e hoje é usado em mais de 1000 universidades nesse país(3).   

O uso crescente desse método dentro das universidades dos Estados Unidos 

despertou, em pesquisadores, o interesse em realizar estudos sobre o uso do 
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portfólio na área de ensino-aprendizagem. Em estudo realizado na UNIVILLE (Santa 

Catarina, Brasil), Alves (2003)(3) fez um levantamento de quantos trabalhos existiam 

sobre o uso de portfólio na literatura, e encontrou em seus resultados mais de 200 

artigos referentes à eficiência desse método em universidades, em áreas distintas(3). 

Na Europa, algumas universidades o utilizam e referem melhora no ensino(54). 

Em Portugal, as instituições “estão a refletir sobre as vantagens e sobre as 

limitações que a estratégia do portfólio reflexivo apresenta em múltiplos aspectos e 

dimensões da aprendizagem, enquanto construção do conhecimento e, desta, 

enquanto condição de desenvolvimento pessoal e profissional dos estudantes”(46).  

O uso de portfólio na graduação da área da saúde tem a finalidade de, 

através de um documento personalizado, representar a evolução do aprendizado do 

estudante, acompanhados de uma profunda reflexão por parte do estudante x 

professor (feedback). No Brasil, utiliza-se pouco esse tipo de instrumento para a 

avaliação no ensino superior, e apenas alguns professores utilizam-no para registro 

de ações e reflexões(55,56).  

Em estudo realizado na Universidade Estácio de Sá, no Rio de Janeiro, com 

150 alunos do curso de Odontologia, na disciplina de Metodologia Científica, o uso 

de portfólio apresentou-se como uma importante alternativa de avaliação do 

processo ensino-aprendizagem, pois possibilitou: a) a adequação da prática da 

leitura, escrita e pesquisa envolvendo estratégias de revisão e reflexão sobre as 

atividades; b) o constante e permanente diálogo entre o professor e o aluno, 

aluno/aluno; c) a ênfase no processo de aprender, e não no resultado(57). 

Em outro estudo realizado em uma instituição privada do estado de Minas 

Gerais, no curso de Pedagogia, analisou-se o sistema de avaliação por meio de 

portfólio, respaldada na abordagem de Fernando Hernández(41). Os resultados 

alcançados foram positivos, demonstrando que, ao fim do período letivo, evidenciou-

se por meio das notas (nenhum dos alunos ficou com nota inferior a 7,5) e 

depoimentos dos alunos que realmente o uso de portfólio vale a pena. Seguem 

exemplos de depoimentos dos alunos que participaram desse estudo(44). 
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“Chegamos à conclusão de que o portfólio é sem dúvida o método de 
avaliação mais coerente e honesto que conhecemos(...)”. (D. e L.)  

“A avaliação através do portfólio vem reforçar ainda mais a aprendizagem 
(...) foi bastante produtivo e interessante”.. (A.) 

“Quando concluímos e refletimos sobre os assuntos abordados em sala de 
aula, verificamos o quanto aprendemos. O portfólio nos dá abertura para 
que façamos novas pesquisas (...) através dele, somos avaliados a todo 
momento sem percebermos, (....) só assim ficamos isentos da pressão que 
significa o termo prova”. (S, A, P, S e M.H). 

“Descobrimos que somos capazes de ‘’questionar e refletir’’ (...) tivemos 
orgulho de saber que o resultado saiu do nosso trabalho e que podemos e 
sabemos construir idéias”. (L e O). 

Com base na dissertação de mestrado intitulada ‘’Os projetos de trabalho 

como prática transformadora na educação superior’’ defendida em 2001 no 

Programa de Pós-Graduação da Universidade de Havana, Cuba, em convênio com 

a UNERJ/SC/BRASIL, observa-se outra experiência positiva com o uso de 

portfólio(3). Os resultados desse estudo apontaram o portfólio como um facilitador da 

construção, reconstrução e reelaboração, por parte do estudante, do seu processo 

de aprendizagem ao longo de um período de ensino(3). 

Em estudo realizado em um Curso de Pedagogia para 1000 professores e 

alunos, em parceria com a Universidade de Brasília e Secretaria do Estado de 

Educação do Distrito Federal,  relatou-se o uso positivo do portfólio no processo de 

avaliação educacional, pois o método contempla um ‘’processo de avaliação que 

visa superar o ato de medir quantitativamente resultados esperados’’ e se apoia em 

uma avaliação abrangente, que contempla tanto as questões ligadas ao processo 

ensino-aprendizagem quanto as que se referem à organização do trabalho 

pedagógico. E ainda ressalta que todos os envolvidos no processo educacional 

perceberam que a avaliação formativa foi condizente com as diretrizes gerais do 

curso e que o portfólio foi um instrumento que deu conta desse processo, pois 

direcionou os objetivos do curso(58). 

Em estudo realizado por Alves (2003), é citado uma dissertação de mestrado 

intitulada ‘’Representações Sociais e Avaliação Educacional: o que revela o 

Portfólio’’, que menciona três grupos de representações de alunos: Grupo A 

(63,02%): os que aprovam o portfólio como instrumento avaliativo (que 
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demonstraram em suas narrativas expressões de aprovação quanto ao uso de 

portfólio); Grupo B (14,72%): os que não aprovam o portfólio (os alunos se sentem 

incomodados devido aos aspectos dificultadores da construção do portfólio); e 

Grupo C (22,26%): os que aprovam o portfólio, porém com ressalva (aprovamos o 

uso do portfólio, porém a construção deste demanda muito tempo e dedicação e 

ainda não substitui a precisão de uma prova tradicional). Nesse estudo, é concluído 

que existe a necessidade de aprofundar argumentos no sentido de favorecer os 

processos de ancoragem que irão facilitar não somente a aceitação do portfólio, mas 

também sua possível utilização futura, quando esses alunos desenvolverem sua 

prática como professores(1). 

Em estudo realizado no Centro Universitário da Região Serrana do Estado do 

Rio de Janeiro, no ano de 2006, o uso de portfólio na graduação em Enfermagem 

apontou resultados positivos para a confecção do portfólio reflexivo, pois foi 

considerado um excelente instrumento de aprendizagem e acompanhamento do 

desempenho do estudante(53). 

Na Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde da PUC-SP, o portfólio é 

utilizado na avaliação formativa e somativa no curso de Medicina do 1º ao 4º ano, na 

área de Atenção Primária à Saúde e na disciplina de Habilidades, e na avaliação 

formativa do curso de Enfermagem, nos 1º e  2º anos, na área de Atenção Primária 

à Saúde (Unidade Básica de Saúde), e no 3º ano, na Área de Atenção Secundária à 

Saúde (Ambulatorial). A avaliação é feita ao final de cada módulo, e os professores 

avaliam os portfólios dos estudantes de acordo com a evolução de seu 

desempenho, dando o conceito final padronizado nesta faculdade (Suficiente e/ou 

Insuficiente)(31,32).  

A construção do portfólio permite que a ação da aprendizagem seja algo que 

pertença ao aluno, pois este decide quais trabalhos e momentos são representativos 

de sua trajetória, enquanto os relaciona numa tentativa de dotar de coerência as 

atividades de ensino com as finalidades de aprendizagem a que se havia proposto e 

as que havia negociado com o projeto de que participa(44). 
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Apesar de cada experiência apresentar algumas peculiariedades distintas, 

notamos que existem alguns fios condutores que são comuns a toda construção de 

portfólio: a) o enfoque da avaliação formativa; b) o uso de reflexões para 

organização da aprendizagem; c) a busca da autonomia; d) a utilização de diferentes 

linguagens e suas formas de expressão. 

Diante do exposto, nota-se que a adoção do uso de portfólio no ensino 

superior é de extrema relevância e importância na evolução do aprendizado do 

estudante. Portanto, a realização de estudos que envolvam análises de instrumentos 

que avaliam portfólios dos estudantes fazem-se necessários e de extrema 

relevância, o que nos motivou a realizar o presente estudo.  
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral 

Analisar o conteúdo de um Questionário de Avaliação de Portfólio do 

Estudante na Área de Atenção Primária a Saúde e adaptá-lo para o uso de 

estudantes e professores dos cursos de Medicina e de Enfermagem da FCMS/PUC-

SP. 

 

2.2 Objetivos específicos  

(1) Submeter o conteúdo do Questionário de Avaliação de Portfólio do 

Estudante para a análise de juízes e docentes que atuam na Área de Atenção 

Primária à Saúde; 

(2) Apresentar e comparar o Score da Escala de Likert e a porcentagem de 

concordância fornecido pelos juízes e docentes;  

(3) Analisar os critérios de avaliação adotados atualmente pelos docentes 

da FCMS/PUC-SP na correção dos portfólios, e descrever suas 

sugestões/considerações individuais a respeito do conteúdo do Questionário de 

Avaliação do Portfólio do Estudante, com o intuito de criar a versão adaptada para o 

uso de professores e estudantes da FCMS/PUC – SP; 

(4) Analisar a percepção de estudantes do 2º ano de Medicina e de 

Enfermagem sobre a definição de portfólio/vantagens/desvantagens/descrição de 

suas sugestões sobre novas estratégias de melhoria na confecção e avaliação  do 

seu portfólio;  

(5) Elaborar um Roteiro de Confecção e Avaliação do Portfólio do Estudante 

para a Atenção Primária à Saúde baseado no questionário adaptado. 
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3. MATERIAL E MÉTODO 

3.1 Aspectos Éticos  

O projeto foi registrado no SISNEP em 15 de julho de 2011, com envio da 

Folha de Rosto pela internet número FR446170. Nesse dia, foi submetido ao Comitê 

de Ética em Pesquisa da FCMS/PUC-SP, para apreciação, com protocolo de 

recebimento número CAAE - 0071.0.154.000-11. O projeto foi aprovado em 09 de 

agosto de 2011 (Doc. número 767). 

Todos os sujeitos que aceitaram participar da pesquisa assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (Apêndice C). 

Para a utilização do Questionário de Avaliação de Portfólio do Estudante foi 

solicitada a autorização do autor (Apêndice B). 

 

3.2 Campo de estudo 

A pesquisa foi realizada na Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde da 

PUC-SP. Esta instituição de ensino foi selecionada por não possuir uma 

padronização de correção de portfólio do estudante para os cursos de Medicina e de 

Enfermagem. 

 

3.3 Tipo de estudo 

Trata-se de um estudo quali-quantitativo, exploratório e metodológico(59,60). A  

pesquisa qualitativa ou naturalística envolve a obtenção de dados descritivos, 

obtidos no contato direto do pesquisador com a situação estudada, enfatizando mais 

o processo do que o produto e preocupando-se em retratar a perspectiva dos 

participantes(61). Este tipo de pesquisa apresenta 5 características básicas(62): 

(1) Tem o ambiente natural como sua fonte direta de dados, e o 

pesquisador como seu principal instrumento (supõe o contato direto e prolongado do 

pesquisador com o ambiente e a situação que está sendo estudada); 
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(2) Os dados coletados são predominantemente descritivos (descrições de 

pessoas, situações, acontecimentos; inclui transcrições de depoimentos (ex: grupo 

focal) para melhor compreensão do problema estudado); 

(3) A preocupação com o processo é muito maior do que com o produto 

(verifica como o problema se manifesta no cotidiano); 

(4) O ‘’significado’’ que as pessoas dão às coisas e à sua vida são focos de 

atenção especial pelo pesquisador (em que se faz uma tentativa de capturar a 

‘’perspectiva dos participantes’’, isto é, a maneira como os informantes encaram as 

questões que estão sendo focalizadas); 

(5) A análise dos dados tende a seguir um processo indutivo (as abstrações 

se formam a partir da inspeção dos dados num processo de baixo para cima). 

A pesquisa qualitativa é utilizada comumente em estudos que tratam do 

processo de ensino-aprendizagem. As noções teórico-metodológicas que estão 

presentes nesse tipo de pesquisa estão embasadas numa linha investigativa 

denominada de interacionista(63,64,65). 

 

3.4 Pesquisa quantitativa, exploratória e metodológica 

A abordagem quantitativa foi escolhida para o presente estudo por ser 

apropriada para medir opiniões e atitudes na análise do Questionário de Avaliação 

de Portfólio do Estudante (baseado na Escala de Likert de 4 e 6 categorias). Este 

tipo de pesquisa adota uma orientação que aceita o comportamento humano como 

sendo resultado de forças, fatores, estruturas internas e externas que atuam sobre 

as pessoas, gerando medidas precisas (resultados) e confiáveis que permitam uma 

análise estatística(66).   

Além disso, o estudo foi exploratório, pois possibilitou a consideração dos 

mais variados aspectos relativos ao fato estudado, objetivando o aprimoramento de 

idéias e a descoberta de intuições sobre o Questionário de Avaliação de Portfólio do 

Estudante para a Atenção Básica, por meio das sugestões dos juízes, professores e 

estudantes dos 2º anos de Medicina e de Enfermagem da PUC-SP. E seguiu os 
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pressupostos de um estudo metodológico, pois realizou investigações dos métodos 

de obtenção, organização e análise de dados, encarregando-se da elaboração e 

avaliação do instrumento em pesquisa. 

Um dos pontos centrais em pesquisas quantitativas é a elaboração do 

instrumento de medição a ser utilizado para a coleta de informações. Questionários 

objetivos baseados na Escala de Likert são bastante utilizados nesse tipo de 

pesquisa(67,68,69,70,71,72,73).  

A escala Likert, ou escala de Likert, é um tipo de escala de resposta 

psicométrica utilizada em pesquisas de opinião. Foi criada pelo estudioso  Rensis 

Likert, que foi Professor e Diretor do Instituto de Pesquisas Sociais de Michigan, por 

mais de 40 anos, onde desenvolveu uma série de estudos, na tentativa de relacionar 

o sucesso alcançado por determinadas organizações, com o sistema de liderança e 

a política de gestão de pessoas por elas adotada(74). 

Segundo o autor, é necessária uma distinção entre a Escala Likert e um item 

de Likert, pois é importante que o pesquisador tenha em mente que a Escala de 

Likert é a soma das respostas dadas em cada item Likert, portanto a sua pontuação 

final. E como os itens são, normalmente, acompanhados por uma escala visual 

análoga (p.ex. uma linha horizontal, onde o sujeito pesquisado indica a sua resposta 

através de marcas), são às vezes chamados de escalas. Isto causa bastante 

confusão, e é melhor então que se utilize 'Escala de Likert' para a somatória total da 

escala, e 'item Likert' para cada item individual (resposta). O formato típico de um 

item Likert é(74). 

(1) Discordo totalmente 

(2) Discordo  

(3) Indeciso 

(4) Concordo 

(5) Concordo totalmente  

Um item Likert é apenas a resposta (palavra e número correspondente) que o 

sujeito pesquisado dá sobre uma determinada questão (afirmativa ou negativa) por 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Rensis_Likert
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rensis_Likert
http://pt.wikipedia.org/wiki/Michigan
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meio de um critério que pode ser objetivo ou subjetivo. Por se tratar de uma escala 

com medida intervalar, exige resposta graduada para cada afirmação e/ou negação. 

Portanto ela mede a distância entre as posições, tendo a função de medir, dos 

perguntados, o nível de concordância ou não concordância à afirmação ou negação, 

isto é, mede a opinião dos respondentes nas proporções do menos desfavorável 

(total desacordo) para o mais favorável (total acordo), sendo o ponto intermediário 

(escalas ímpares: 3, 5, 7 ou 9 categorias) quando utilizado o ponto que representará 

a opinião indecisa(75,76,77) . 

Observa-se atualmente que a utilização do número de categorias (níveis) da 

escala de Likert dependem do objetivo de cada pesquisador. Os níveis (categorias) 

de respostas que hoje os pesquisadores utilizam são: três, quatro, cinco, seis, sete 

ou nove(73,74,75,78).  

A escala de Likert é bipolar, medindo ou uma resposta positiva ou negativa a 

uma afirmação e/ou negação. Neste estudo, optou-se por adotar as escalas de 4 e 6 

níveis (categorias), com o intuito de apreender dos respondentes uma opinião 

positiva ou negativa relativa à questão. Por isso não optamos por adotar a opção 

central (grau intermediário) "indiferente, intermediário e/ou indeciso" da escala.  

Além disso, após leitura do estudo de Likert (1932) e de Gonçalves (2005), esta 

escolha seria mais apropriada devido ao fato de todos os respondentes possuirem 

experiência no processo de avaliação de portfólio do estudante(74-75).  

É importante ressaltar que ambas as escalas medem com a mesma precisão 

o que se propõem a medir, embora com diferentes níveis (categorias). Lembrando 

que, quando o respondedor tem dúvidas em relação aos itens likerts (por exemplo, 

na primeira etapa da avaliação dos juízes, quando se utilizou a escala de 4 

categorias, tínhamos Insatisfatório e/ou Nada importante como (0); Regular e/ou 

Pouco importante como (1); Satisfatório e/ou Importante como (2) e Excelente e/ou 

Muito Importante como (3)), ele deveria considerar o aumento numérico da escala, 

isto é, como se trata de uma escala ordenal, o aumento dos números indica opinião 

mais relevante e com melhor conceito sobre a questão a ser respondida. O mesmo 
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critério foi adotado para a escala de 6 categorias, onde se dispunham:  Discordo 

totalmente (1); Discordo pouco (2); Discordo (3); Concordo (4); Concordo muito (5) e 

concordo totalmente (6).  

Para analisar a confiabilidade(78,79) – que é a avaliação da consistência interna 

do conteúdo do Questionário de Avaliação de Portfólio do Estudante, foi calculado o 

Alpha de Cronbach. 

Este tipo de teste estatístico é comumente utilizado em pesquisas que 

trabalham com questionários com o intuito de avaliar se o instrumento utilizado na 

pesquisa (Questionário de Avaliação de Portfólio do Estudante) e consegue inferir ou 

medir aquilo a que realmente se propõe, conferindo, assim, a relevância científica da 

mesma(78). É importante ressaltar que os valores do Alpha de Cronbach variam de 0 

a 1,0, sendo interpretado da seguinte forma: quanto mais próximo de 1, maior 

confiabilidade entre os indicadores(78-79). Um limite inferior geralmente aceito para o 

Alpha de Cronbach é o de 0,7; apesar de poder diminuir para 0,6 em pesquisas 

exploratórias(78-80). Outros autores sugerem como satisfatórios valores de 0,7 a 0,8 

para comparação entre grupos, porém com a ressalva de que, para aplicações 

clínicas (área médica) valores maiores são necessários, sendo um mínimo de 0,9 ou 

até 0,95, desejáveis(81). 

 

3.5 Questionário de Avaliação de Portfólio do Estudante x Referencial 

Teórico adotado pelo autor para a sua construção 

O Questionário de Avaliação de Portfólio do Estudante utilizado pela 

pesquisadora (Anexo 1) foi criado no ano de 2011, pelo Professor José Manoel 

Amadio Guerrero (Anexo 1), docente no curso de Medicina, na área de 

concentração de Medicina Preventiva, da FCMS/PUC-SP, para os estudantes que 

cursavam o 1º ano do curso de Medicina nas atividades de Prática de Atenção em 

Saúde (PAS), e vem sendo utilizado pelo mesmo, desde então, na avaliação 

formativa e somativa dos portfólios dos estudantes que cursam os 1º e 2º anos de 

Medicina. 
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A elaboração deste instrumento por parte do professor surgiu de suas 

dificuldades diárias em avaliar, de forma objetiva, os portfólios dos estudantes de 

Medicina, e também das dificuldades que os próprios estudantes referiam ao 

elaborar e avaliar o seu próprio portfólio.  

Para a construção do Questionário de Avaliação de Portfólio do Estudante, o  

Prof. José Manoel Amádio Guerrero utilizou o referencial teórico de Hernández(11) e 

o Regimento Didático Escolar do Curso de Medicina da FCMS/PUC-SP, que atende 

às recomendações do autor.  

Segundo Hernández, o portfólio deve iniciar-se com uma explicação da 

finalidade dessa atividade, de maneira que o estudante saiba o que se espera dele, 

antes de começar a pensar sobre a que evidências recorrerá para refletir a respeito 

de sua trajetória de aprendizagem(6).  

Isso implica que o portfólio deva ser apresentado e negociado ao iniciar-se o 

período letivo, dada a importante mudança que significa, não só na própria 

avaliação, mas também na forma de conceber e representar o ensino e a 

aprendizagem(82). 

O autor Hernández, em seu livro ‘’Cultura Visual, Mudança Educativa e 

Projeto de Trabalho”, explica que, para a implantação eficaz do portfólio como 

reflexo de um processo de aprendizagem,o professor deve seguir os seguintes 

passos(6): 

ж Estabelecer de maneira explícita ao estudante, no início do curso, o 

propósito do portfólio no curso; 

ж Estabelecer as finalidades de aprendizagem por parte de cada 

estudante; 

ж Integrar evidências e experiências; 

ж Selecionar as fontes que compõem o portfólio; 

ж Refletir o que se aprende da reordenação; 

Durante a construção do portfólio, Hernández destaca 4 tipos de evidências: 

artefatos, reproduções, testemunhos e produções(6). É nesse momento que cada 
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estudante deverá manifestar, por escrito, o que espera aprender durante o período, 

em relação à orientação curricular estabelecida pelo docente. Isto possibilita ao 

estudante uma organização prévia de sua trajetória reflexiva(82). 

Segundo relatos do professor José Manoel Amadio Guerrero, a aplicação 

periódica do Questionário de Avaliação do Portfólio do Estudante tem possibilitado, 

desde o ano de 2011, a reflexão do estudante sobre o que é importante e deve estar 

presente em seu portfólio, estimulando, assim, seu pensamento crítico sobre o 

produto do seu trabalho.   

Além disso, tem concretizado a realização de um feedback professor-aluno e 

possibilitado uma pactuação prévia entre ambos, em relação ao que se espera do 

estudante, para que o professor avalie posteriormente seu desempenho e evolução 

dentro do processo de ensino-aprendizagem. 

Na análise do Questionário de Avaliação de Portfólio do Estudante o 

professor pontua em cada item do portfólio uma nota de 1 a 10, de acordo com o 

desempenho do estudante, e assim consegue medir o quanto este tem conseguido 

evoluir em determinado ponto. Quando o professor percebe que existe um 

"movimento" no sentido de busca do conhecimento do estudante, a sua pontuação é 

maior em relação a primeira nota.  

E na avaliação final do professor também conta a postura do estudante frente 

às situações de aprendizagem e o seu esforço no sentido de busca do 

conhecimento. 

 

3.6 Etapas do estudo 

3.6.1 Avaliação dos juízes  

A 1ª etapa foi desenvolvida no período de setembro a dezembro do ano de 

2011, para a qual foram convidados, por e-mail, 11 juízes, oriundos do programa do 

Instituto FAIMER-Brasil para participar da pesquisa. O Programa FAIMER é uma 

Especialização em Educação de Profissionais de Saúde, oferecida pela 
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Universidade Federal do Ceará, em parceria com o Instituto FAIMER , desde 2007 e 

conta com a participação de profissionais docentes de mais de 40 países (83).   

Durante o desenvolvimento desta especialização, os participantes são 

divididos em grupos e orientados a estudar e se aprofundar em um determinado 

tema de educação em saúde, elaborando ao final do curso um projeto de ensino à 

distância para os colegas. Os juízes convidados a participar da presente dissertação 

fizeram parte de um desses grupos (MLWeb), que teve como tema “PORTFÓLIO NA 

ÁREA DE EDUCAÇÃO”. Além disso, todos possuem publicação sobre o tema 

portfólio.  

De acordo com este perfil de participantes, a pesquisadora definiu como 

critério de inclusão: 

ж Profissionais que concluíram a Especialização em Educação de 

Profissionais de Saúde do Programa Faimer e que se dedicaram ao 

estudo do tema Portfólio dentro deste curso; 

Os juízes analisaram o Questionário de Avaliação de Portfólio do Estudante 

(anexo A), criado pelo Prof. José Manoel Amádio Guerrero, por meio de um 

Instrumento próprio elaborado pela pesquisadora (Apêndice G). As questões (18), 

contidas nesse instrumento avaliaram, por meio da Escala de Likert de 4 categorias 

(0, 1, 2 e 3), os itens componentes (conteúdo) do Questionário de Avaliação de 

Portfólio do Estudante. 

A pesquisadora utilizou a Escala de Likert de 4 categorias (0,1,2 e 3) a seguir 

e considerou a sequência 0 e 1 como opinião negativa e 2 e 3 como opinião positiva 

dos respondentes (juízes). Desta forma foram analisadas as notas fornecidas pelos 

juízes, o Escore da Escala de Likert e a porcentagem de concordância das 

respostas dos juízes.  

É importante ressaltar que, nos casos em que a porcentagem de 

concordância foi 60%, o referido conteúdo foi mantido, e nos casos em que foi 

inferior a este valor o conteúdo foi excluído. 
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É conveniente observar a seguir, a Escala de Likert utilizada pela 

pesquisadora nesta etapa(73): 

 

       0                            1                                   2                                           3                           

Insatisfatória              Regular                      Satisfatória                                Excelente 

 

 

 

 

 

       0                            1                                   2                                           3                           

          Nada                      Pouco                         Importante                              Muito                       

       importante                importante                                                                       importante                

 

 

 

 

       0                            1                                   2                                           3                           

          Baixo                     Médio                             Alto                              Muito alto                    

 

Todos os juízes foram orientados que, quanto mais próximo do 0 o 

respondedor se posicionasse, menor o grau de importância do conteúdo analisado; 

e quanto mais próximo do 3, maior o grau de importância(84). 

Além disso, foi avaliado o escore da Escala de Likert de 4 categorias utilizado 

por meio da somatória das opiniões atribuídas pelos juízes, adotando o seguinte 

critério, criado pelo estatístico e pela pesquisadora:  

Muito ruim......................... 0 a 13 pontos 

Ruim.................................. 14 a 27 pontos 

Bom................................... 28 a 41 pontos 

Muito bom......................... 42 a 54 pontos 

Para a análise quantitativa dos resultados, foi utilizado o teste estatístico de 

correlação de Alpha de Cronbach(80,81,85,86) para cada questão do Instrumento de 

Análise do Questionário de Avaliação de Portfólio do Estudante (Apêndice G). 

E para análise qualitativa das sugestões descritas pelos juízes e professores 

e relatos durante a entrevista dos estudantes, foi utilizado o referencial teórico de 

Minayo(87), que preconiza três etapas: 1. pré-análise, por meio de leitura flutuante 

para delimitação da unidade de registro e do contexto; 2. exploração do material 
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mediante a codificação, classificação e escolha das categorias; 3. interpretação dos 

significados dos dados. Desse modo, os temas emergidos foram alvo de análise e 

discussão. 

 

3.6.2 Participação dos estudantes 

A coleta de dados desta etapa teve início e término em julho de 2012, e 

seguiu o seguinte critério de inclusão para os participantes: 

ж Um grupo de estudantes de graduação dos 2º anos dos cursos de 

Medicina e de Enfermagem da Faculdade de Ciências Médicas e da 

Saúde/PUC-SP.  

Os estudantes dos 2º anos de graduação foram escolhidos por estarem em 

um período do curso em que eles já passaram por avaliação de seus portfólios. 

Entendem-se que já possuem  percepções e sugestões sobre os seus portfólios, 

elaborados em ano anterior. 

A pesquisadora convidou um grupo de estudantes do 2º ano do curso de 

Medicina que estava em estágio com o Prof. José Manoel Amadio Guerrero para 

participar da pesquisa. Em seguida, explicou os objetivos da pesquisa e a 

importância da participação dos alunos. Após aceitação para participar do estudo, os 

estudantes foram orientados sobre a entrevista grupal estruturada de que iriam 

participar, respondendo às seguintes questões: 

(1) O que é portfólio? 

(2) Quais as vantagens do portfólio para o estudante? 

(3) Quais as desvantagens do portfólio para o estudante? 

(4) Quais sugestões você teria para que o seu portfólio fosse melhor 

elaborado? 

A entrevista estruturada teve seu áudio gravado, e a análise descritiva dos 

resultados qualitativos das opiniões expressas pelos estudantes foi feita segundo o 

referencial teórico de Minayo, seguindo as três etapas(87): 
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(1) Pré-análise, por meio de leitura flutuante para delimitação da unidade de 

registro e do contexto; 

(2) Exploração do material mediante a codificação, classificação e escolha 

das categorias; 

(3) Interpretação dos significados dos dados. Desse modo, os temas 

emergidos foram alvo de análise e discussão. 

 

3.6.3 Avaliação dos docentes 

A coleta de dados foi realizada na FCMS/PUC-SP, com  início em abril e 

término em novembro de 2012. 

O  critério de inclusão para os participantes foi ser docente do  curso de 

Medicina (PAS - 1º ao 4º ano) e de Enfermagem (UBS - 1º e 2º ano) da FCMS/PUC-

SP, e atuar na área de Atenção Prímaria à Saúde. 

O critério de exclusão foi ter participado da construção do modelo inicial do 

Questionário de Avaliação de Portfólio do Estudante para a Área de Atenção Básica 

à Saúde. 

Após explicação dos objetivos da pesquisa e aceitação dos professores, estes 

analisaram a 2ª Versão do Questionário de Avaliação de Portfólio do Estudante 

referendada pelos juízes, respondendo a um novo Instrumento de Análise do 

Questionário de Avaliação de Portfólio (Apêndice H).  

As questões contidas no instrumento citado acima foram baseadas na Escala 

de Likert de 6 categorias, a saber(75):  

1 2 3 4 5 6 

Discordo 
Totalmente 

Discordo 
pouco 

Discordo Concordo 
Concordo 

Muito 
Concordo 
totalmente 

 

Foi escolhida a Escala de Likert de 6 categorias nesta etapa, devido a 

importância do detalhamento das opiniões dos professores para uma adaptação 

mais fidedigna do conteúdo do Questionário de Avaliação de Portfólio do Estudante 

para a realidade da FCMS/PUC-SP. 
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Durante a análise estatística da Escala de Likert, a pesquisadora considerou a 

sequência 1, 2 e 3 como opiniões negativas e a 4, 5 e 6 como opiniões positivas dos 

respondentes, adotando um mínimo de concordância de 60% das respostas.  

É importante ressaltar que as duas Escalas de Likert (4 e 6 categorias) 

utilizadas neste estudo mediam com a mesma precisão os itens a que se 

propunham medir (73). 

O score da Escala de Likert de 6 categorias utilizado por meio da somatória 

das opiniões atribuídas pelos professores seguiu a seguinte classificação: 

Muito ruim......................... 1 a 25 pontos 

Ruim.................................. 26 a 50 pontos 

Bom................................... 51 a 75 pontos 

Muito bom......................... 76 a 102 pontos 

Para a análise qualitativa das sugestões, procedeu-se à organização temática 

segundo referencial metodológico preconizado por Minayo, tendo emergido os 

temas após realização das três etapas preconizadas pela autora(87): 
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4. RESULTADOS 

4.1 Análise quantitativa do Questionário de Avaliação de Portfólio do 

Estudante 

 

Dos 11 juízes convidados, 5 aceitaram participar da pesquisa respondendo ao 

Instrumento de Análise do Questionário de Avaliação de Portfólio do Estudante 

(Apêndice G). 

  

Tabela 1. Distribuição das notas dos 5 juízes quanto ao conteúdo do Questionário de 

Avaliação de Portfólio do Estudante, segundo a Escala de Likert de 4 categorias. 

Questões 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Notas 
                  

JUIZ 1  2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 

JUIZ 2  3 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 0 1 2 

JUIZ 3  2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 

JUIZ4  2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 

JUIZ 5  2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 

TOTAL                   

Opinião (+) 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 

Opinião (-) 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 
(+) = positiva; (-) = negativa 
 

Nota-se que das 18 questões referentes à análise do conteúdo do 

Questionário de Avaliação de Portfólio do Estudante, detectou-se apenas uma nota 

negativa (Escala de Likert 0 e 1) nas questões 2, 3, 4, 5, 16 e 17. E segundo o 

critério inicial adotado para a exclusão de qualquer conteúdo do Questionário de 

Avaliação de Portfólio do Estudante, precisaríamos no mínimo 3 opiniões negativas 

dos juízes (60%), o que não ocorreu; portanto optou-se por manter todo o conteúdo 

do Questionário de Avaliação de Portfólio do Estudante, para a apreciação posterior 

dos professores. 

Dos 24 professores da FCMS/PUC-SP da Área de Atenção Primária a Saúde 

que foram convidados todos os professores do Curso de Enfermagem (10) e todos 

os professores do Curso de Medicina (14) que atuam na Área de Atenção Primária ã 
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Saúde, destes 16 aceitaram participar da pesquisa (67%), sendo oito (53%) do  PAS 

do 1º ao 4º ano do Curso de Medicina e oito (89%) do curso da Atenção Básica do 

1º e 2º ano de Enfermagem. 

 

Tabela 2. Distribuição das notas dos 8 professores do curso de Medicina quanto ao 

conteúdo do Questionário de Avaliação de Portfólio do Estudante, segundo a Escala 

de Likert de 6 categorias. 

Questões 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 

Notas 
                 PROFESSOR 01 4 4 6 5 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

PROFESSOR 02 5 4 2 5 5 4 4 5 5 6 6 5 4 5 4 4 4 

PROFESSOR 03 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

PROFESSOR 04 5 5 5 4 5 1 5 5 5 5 5 6 6 4 4 5 5 

PROFESSOR 05 4 3 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 4 

PROFESSOR 06 5 5 4 4 4 6 6 6 6 5 5 5 4 6 5 5 5 

PROFESSOR 07 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 

PROFESSOR 08 5 5 6 6 6 5 5 5 6 6 6 6 6 5 5 6 6 

TOTAL                  

Opinião (+) 8 7 7 7 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Opinião (-) 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
(+) = positiva; (-) = negativa 

 

Das 17 questões referentes à análise do conteúdo do Questionário de 

Avaliação de Portfólio do Estudante, detectou-se uma nota negativa (Escala de 

Likert 1, 2 e 3) nas questões 2, 3 e 6. Optou-se então, por manter novamente todo o 

conteúdo do Questionário de Avaliação de Portfólio do Estudante. E segundo o 

critério inicial adotado para a exclusão de qualquer conteúdo do Questionário de 

Avaliação de Portfólio do Estudante, precisaríamos no mínimo 5 opiniões negativas 

(60%) dos professores em cada questão, o que não ocorreu, portanto optou-se por 

manter todo o conteúdo do Questionário de Avaliação de Portfólio do Estudante.  

 A questão 18 foi será mencionada mais adiante na análise qualitativa dos 

dados por se tratar de uma questão descritiva e aberta. 
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Tabela 3. Distribuição das notas dos 8 professores do curso de Enfermagem quanto 

ao conteúdo do Questionário de Avaliação de Portfólio do Estudante, segundo a 

Escala de Likert de 6 categorias. 

Questões 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 

Notas                  
PROFESSOR 01 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

PROFESSOR 02 4 4 4 4 4 5 5 5 4 6 6 6 6 6 4 6 6 

PROFESSOR 03 4 4 4 4 4 3 4 4 5 3 4 4 5 3 4 5 6 

PROFESSOR 04 5 4 3 6 3 4 1 1 6 1 1 5 2 4 3 4 4 

PROFESSOR 05 3 3 4 2 4 2 2 2 6 6 6 6 6 6 4 6 6 

PROFESSOR 06 4 4 4 5 1 5 5 5 5 2 2 6 6 6 6 4 5 

PROFESSOR 07 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 

PROFESSOR 08 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 

TOTAL                  

Opinião (+) 5 5 4 5 3 5 5 5 7 4 5 7 6 6 6 7 8 

Opinião (-) 3 3 4 3 5 3 3 3 1 4 3 1 2 2 2 1 0 

(+) = positiva; (-) = negativa 

 

Nota-se que das 17 questões referentes a análise do conteúdo do 

Questionário de Avaliação de Portfólio do Estudante, detectaram-se 3 questões (9, 

12 e 16) com uma nota negativa; 3 questões (13, 14 e 15) com duas notas 

negativas; 7 questões (1, 2, 4, 6, 7, 8 e 11) com 3 notas negativas; 2 questões (3 

e 10) com 4 notas negativas e uma questão (5) referente à ‘’página pessoal do 

estudante’’ com 5 notas negativas, sendo esta última  excluída do Questionário de 

Avaliação do Portfólio do Estudante do Curso de Enfermagem, conforme critério 

anterior. 

Podemos notar que no julgamento dos juízes não houve exclusão de nenhum 

conteúdo do Questionário de Avaliação de Portfólio do Estudante, porém, na opinião 

geral dos professores, a questão 5, sobre o item ‘’página pessoal’’, foi excluída.   
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Tabela 4. Distribuição do Escore da Escala de Likert atribuído pelos 5 juízes durante 

análise do Questionário de Avaliação de Portfólio do Estudante. 

Juíz 
Escore da Escala de Likert 

(mínimo 0 e máximo 54) 
Muito 
Ruim 

Ruim Bom Muito Bom 

1 51    X 

2 34   X  

3 46    X 

4 53    X 

5 51    X 

Média 47    X 

 

Observa-se que 20% dos juízes forneceram um conceito ‘’BOM’’ e 80% 

apontaram um conceito ‘’Muito Bom’’ em relação ao conteúdo do Questionário de 

Avaliação de Portfólio do Estudante.  

 

Tabela 5. Distribuição do Escore da Escala de Likert atribuído pelos 8 professores 

do curso de Medicina da FCMS/PUC-SP durante análise do Questionário de 

Avaliação de Portfólio. 

Professor 
Escore da Escala de Likert 
(mínimo 1 e máximo 102) 

Muito Ruim Ruim Bom Muito bom 

1 91    X 

2 80    X 

3 100    X 

4 77    X 

5 89    X 

6 69   X  

7 95    X 

8 86     

Média 85,8    X 

 

Observa-se que 12,5% dos professores da Medicina forneceram um conceito 

‘’BOM’’ e 87,50% (7) apontaram um conceito ‘’Muito Bom’’ em relação ao conteúdo 

do Questionário de Avaliação de Portfólio do Estudante.  
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Tabela 6. Distribuição do Escore da Escala de Likert atribuído pelos 8 professores 

do curso de Enfermagem da FCMS/PUC-SP da Área de Atenção Básica durante 

análise do Questionário de Avaliação de Portfólio. 

Professor 
Escore da Escala de Likert 

(mínimo 1 e máximo 102) 
Muito ruim Ruim Bom Muito bom 

1 91    X 

2 60   X  

3 72   X  

4 61   X  

5 74   X  

6 71   X  

7 55   X  

8 70   X  

Média 71,6   X  

 

Observa-se que 12,5% dos professores da Enfermagem deram um conceito 

‘’MUITO BOM’’ e 87,50% atribuíram um conceito ‘’BOM’’ em relação ao conteúdo do 

Questionário de Avaliação de Portfólio do Estudante.  
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Gráfico 1. Distribuição da porcentagem de concordância dos 5 juízes quanto ao 

conteúdo do Questionário de Avaliação de Portfólio do Estudante, segundo a Escala 

de Likert de 4 categorias. 

 

Alpha de Cronbach = 0,91 
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Gráfico 2. Distribuição da porcentagem de concordância dos 8 professores do Curso 

de Medicina quanto ao conteúdo do Questionário de Avaliação de Portfólio do 

Estudante, segundo a Escala de Likert de 6 categorias. 

 

Alpha de Cronbach = 0,90 
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Gráfico 3. Distribuição da porcentagem de concordância dos 8 professores do Curso 

de Enfermagem quanto ao conteúdo do Questionário de Avaliação de Portfólio do 

Estudante, segundo a Escala de Likert de 6 categorias. 

 
 

Alpha de Cronbach = 0,81 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63% 63% 

50% 

63% 

38% 

63% 63% 63% 

88% 

50% 

63% 

88% 

75% 75% 75% 

88% 

100% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

P
o

rc
e

n
ta

ge
m

 d
e 

o
p

n
iõ

es
 p

o
si

ti
va

s 

Questões 



Avaliando o portfólio do estudante: uma contribuição para o processo de ensino-aprendizagem  60 

 

 

4.2 Análise qualitativa 

4.2.1 Opinião dos Professores 

 

Tabela 7. Descrição dos critérios individuais de avaliação do portfólio do estudante 

adotado pelos professores da FCMS/PUC-SP do curso de Medicina, segundo 

análise de conteúdo de Minayo. 

 

TEMAS SUBTEMAS 

Apresentação do portfólio 
 

Aparência  

Página pessoal 

Sequência do portfólio  

Desempenho do estudante 

Interesse  

Reflexão  

Descrição da atuação prática 

Busca pesquisa complementar  

Sugestões dos estudantes 

Criatividade  

  
 

Em relação a forma de avaliação do portfólio do estudante, todos os 

professores informaram que não existe um instrumento padronizado de correção do 

portfólio do estudante, ressaltando que isto dificulta a sua correção e a elaboração e 

confecção do portfólio por parte do estudante. 

E ainda dois professores ressaltaram que os estudantes estão despreparados 

para confeccionar e avaliar o portfólio, sugerindo a necessidade anual de uma 

capacitação para professores e alunos acerca da forma de elaborar e avaliar o 

portfólio do estudante, pois o que acontece atualmente é que cada professor avalia 

de uma forma diferente, o que causa desconforto e conflitos completamente 

evitáveis entre estudantes e professores. Um professor acrescentou que a entrega 
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do portfólio é obrigatória, o que  faz com que o instrumento não cumpra a sua 

verdadeira finalidade. 

 

Tabela 8. Descrição dos critérios individuais de avaliação do portfólio do estudante 

adotado pelos professores da FCMS/PUC-SP do curso de Enfermagem, segundo 

análise de conteúdo Minayo. 

   TEMAS SUBTEMAS 

Movimento da ação-reflexão-ação das 
experiências vivenciadas  

Avanço do conhecimento científico  
Avanço das atitudes  
Avanço das habilidades  

Raciocínio clínico   

Reflexão teoria-prática  
 

  Conhecimentos adquiridos 
Valores adquiridos  
Habilidades adquiridas  
Busca de referências 

Capacidade de redigir o texto  Expressão das idéias  

Apresentação do portfólio 

Clareza das idéias  

Objetividade  

Respeito à língua portuguesa  

Sequência 

Capa  

Sumário  

 

Introdução  
Anexos  
Apêndices 
Formatação do portfólio  

Pontualidade na entrega - 

 

Obteve-se um relato de que um Questionário de Avaliação de Portfólio traria 

uma importante sistematização para alunos e professores na avaliação dos 

portfólios desta faculdade, pois isto iria formalizar e homogeneizar a sua avaliação. 

Um professor da Enfermagem acrescentou que considera o  portfólio como 

um instrumento de síntese dos estudos. 
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Tabela 9. Sugestões dos professores para adaptação do conteúdo do Questionário 

de Avaliação de Portfólio do Estudante para o curso de Medicina. 

N Sugestões Incluir Excluir Observações 

1 Medir a dimensão emocional X  - 

2 Medir o conhecimento científico X  - 

3 Medir a relação do estudante X comunidade X  - 

4 
Item “conteúdo apresentado nas aulas 
teóricas e práticas’’ 

X  Reflexão do estudante 

5 Item ‘’página pessoal’’   

Preenchida previamente 
(atividades teórico/práticas); 

Conhecimento prévio do professor 
sobre o aluno 

6 Reflexão do estudante X  - 

7 
Item ‘’buscou conhecimentos 
complementares’’ 

X  

Um espaço para descrição do 
estudante 

Discussão professor/estudante 
sobre as fontes complementares. 

8 Item ‘’conteúdo apresentado nas aulas’’ X  

Um espaço para descrição de 
críticas do estudante 
semanalmente sobre: 

a forma de ensino do professor; 

Postura profissional do professor 
na UBS; 

Críticas ao curso. 

Registro resumido da compreensão 
do conteúdo abordado. 

  X  Somente o título da aula 

  X  Fontes complementares  

9 Roteiro para a página pessoal  X  Preencher uma vez 

10 Item ‘’visita domiciliar’’  X Se o professor não estiver presente  

11 Avaliação do portfólio X  
Espaço para feedback 
estudante/professor 

12 Item ‘’avaliação do professor’’ X  Avaliação do estudante 

13 Item ‘’aulas práticas’’  X 
Substituir por atividades em 
campo. 
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Tabela 10. Sugestões dos professores para adaptação do conteúdo do Questionário 

de Avaliação de Portfólio do Estudante para  o curso de Enfermagem. 

N Sugestões Incluir Excluir Observações 

1 O termo ‘’aula’’   X  

2 
O termo ‘’sustentação teórica’’ e 

‘’tutores’’ 
X   

3 O termo “aulas práticas”  X  

4 O termo “prática profissional”  X   

5 
O termo ‘’como o estudante avalia seu 

próprio portfólio’’  
 X  

6 O termo ‘’aparência do portfólio’’  X  

7 O termo ‘’página pessoal’’  X Poderá inibir o estudante 

8 O termo ‘’aula teórica’’   X  

9 Apresentação do portfólio X   

10 Organização do portfólio X   

11 Planejamento do portfólio X   

12 
No item ‘’conhecimentos 

complementares’’ 
X  

Pesquisas em livros, artigos 
científicos, consulta a um especialista 

13 Item que avalie a qualidade do portfólio X   

14 O item ‘’conteúdo apresentado nas aulas X  

Pois fica descritivo e não reflexivo. O 
importante é que o estudante 

consiga articular conhecimentos 
teóricos com a prática realizada 

15 Avaliação geral por parte do estudante X   

16 
Algum item que contemple 

conhecimentos prévios 
X   

17 O termo “relacionou teoria com a prática”  X   

18 No item ‘’visita domiciliar’’ - - 
Especificar mais, por exemplo: 

resumo do prontuário, planejamento 
e aprendizado 

19 Atitudes do estudante  X   

20 Postura do estudante X   

21 o item “conteúdo apresentado nas aulas” - - 
Articular de alguma forma com a 

prática 

22 
Aspectos de relação interpessoal (colegas 

e pacientes) 
X   

23 Aspectos éticos, psico-sociais, culturais X   

24 Item ‘’avaliação do professor’’ - - 
Especificar os critérios e a 

quantificação na avaliação final do 
conceito I ou S. 

25 
O termo ‘’identificou os processos e 

produtos das atividades 
 X  
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4.2.2 Opinião dos estudantes 

 

Tabela 11. Concepção do portfólio mencionada pelos estudantes dos cursos de 

Medicina e de Enfermagem, segundo análise de conteúdo de Minayo.  

TEMAS SUBTEMAS 

Instrumento que auxilia o aprendizado 

teórico/prático/complementar 

Meditação sobre o aprendizado 

Registro das atividades 

Relato de aula 

Diário de bordo 

Compilação do aprendizado 

Desconhecimento sobre a definição de 

portfólio 

Trabalho de conclusão de curso 

Não tenho uma opinião concreta 

Trabalho de conclusão do módulo 

 

 

Tabela 12. Vantagens do uso do portfólio mencionadas pelos  estudantes dos cursos 

de Medicina e de Enfermagem, segundo análise de conteúdo de Minayo.  

TEMAS SUBTEMAS 

Instrumento de Reflexão do aprendizado 

do professor e do estudante 

A autoavaliação do estudante/ Avaliação do 
professor 

Contribui para a melhora constante do 
aprendizado 

Organiza as atividades realizadas 

Planejamento da evolução do aprendizado 

Anotação do aprendizado 

Ferramenta de avaliação e revisão da 
qualidade do aprendizado 

Resumo/Conclusão do aprendizado 

Estratégia de aprofundar o conhecimento 
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Tabela 13. Desvantagens do uso do portfólio mencionadas pelos  estudantes dos 

cursos de Medicina e de Enfermagem, segundo análise de conteúdo Minayo.  

TEMAS SUBTEMAS 

Data de entrega do portfólio 
Coincide com as datas de 
provas/recuperação 

Dificuldades na confecção do portfólio 

Desconhecimento sobre elaboração do 
portfólio 

Forma de construção do portfólio não é 
padronizada 

Ausência de roteiro de orientação para 
confecção 

Dispõe atualmente de muito tempo para 
elaborá-lo 

Acúmulo de atividades a serem descritas no 
portfólio 

Avaliação do portfólio 
Não é padronizada 

Ausência de roteiro de avaliação 

Desconhecimento estudante/professor 
sobre portfólio 

Despreparo do estudantes/professores na 
confecção e avaliação do portfólio 

Obrigatoriedade da entrega do portfólio  
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Tabela 14. Sugestões de melhorias na confecção e avaliação do portfólio 

mencionadas pelos estudantes, segundo análise de conteúdo de Minayo.  

TEMAS SUBTEMAS 

Data de entrega do portfólio 
Mudança das datas de entrega do 
portfólio no cronograma anual 

Dificuldades na confecção do portfólio 
Elaborar um roteiro de confecção de 
portfólio do estudante 

Avaliação do portfólio 

Padronizar um instrumento de avaliação 
de portfólio para o estudante/professor 

O professor poderia avaliar o portfólio 
semanalmente 

Desconhecimento estudante/professor 

sobre portfólio 

Incluir no cronograma da faculdade uma 
aula anual sobre Portfólio para 
estudantes/professores 

 

Durante a entrevista, os estudantes mencionaram que, se o professor 

acompanhasse em intervalos menores a construção do portfólio, ele iria poder 

orientar melhor o aluno que, por sua vez, se sentiria mais seguro e até incentivado a 

melhorar. 
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4.2.3 Síntese das opiniões dos professores e estudantes (Sugestões de Padronização) 

 

Tabela 15. Versão final do Questionário de Avaliação de Portfólio do Estudante adaptada para a realidade da FCMS/PUC-SP para 

os Cursos de Medicina e de Enfermagem (Para uso do docente). 

Nome do estudante: _______________________________________________________________________________________     Data:  
_____/______/__________ 

              

Lembre-se de que "o portfólio é algo a mais do que uma recompilação de trabalhos ou materiais colocados numa pasta, ou os apontamentos e notas 
tomadas em sala e a aula passada a limpo, ou coleção de lembretes colocados num álbum.  Não basta selecionar, ordenar evidências de aprendizagens e 
colocá-las num formato para serem apresentadas, mas a concepção de ensino e aprendizagem  que veicula o que o particulariza é o processo  constante 
de reflexão, a  maneira como o estudante explica seu próprio processo de aprendizagem, como dialoga com os problemas e temas da série e os 
momentos-chave em que o estudante considera em que medida superou ou localizou um problema que dificulta ou permite continuar aprendendo". 
(HERNÁNDEZ, Fernando. Cultura visual, mudança educativa e projeto de trabalho. Trad. Jussara Haubert Rodrigues. Porto Alegre: Artmed, 2000) 

            
 

  
Insuficiente Suficiente Exemplar 

 

 
N/A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
                        Observação 

SUSTENTAÇÃO TEÓRICA                         

Título e resumo do conteúdo apresentado pelo tutor                         

Contém reflexões do estudante sobre o tema abordado                         

Nível de conhecimento científico adquirido pelo estudante 
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CONTINUAÇÃO 

Descrição das atividades em campo                         

O estudante descreve de forma reflexiva as atividades desenvolvidas em campo, dicas 
e experiências dos colegas e/ou professor       

                        

Nível de conhecimento científico adquirido pelo estudante     
  

    
 

  
  

    

Buscou conhecimentos complementares?                         

Registrou em seu portfólio o resumo dos temas pesquisados, suas respectivas 
reflexões e as referências bibliográficas?    

                        

Nível de conhecimento científico adquirido pelo estudante                         

Registro das visitas domiciliares:                         

Foi feito e descrito um planejamento prévio da VD pelo estudante constando endereço 
da família a ser visitada, perfil da família, assuntos abordados na VD e justificativa nos 
casos de não realização da VD? 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

Frente aos problemas encontrados na VD, o estudante buscou aprender sobre as 
situações enfrentadas? 

                        

O aluno deu feedback para a equipe da UBS sobre a situação encontrada e colocou 
resumo no prontuário do paciente?                         
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TERMINA 

Impressão geral sobre o conteúdo:                          

Registrou no portfólio reflexões críticas sobre a prática, no sentido de captar seus 
avanços, suas resistências, suas dificuldades e possibilitar a tomada de decisão sobre 
o que fazer para superar os obstáculos? 

                        

Mostrou capacidade de aprender a aprender?                         

Registrou aspectos considerados pessoalmente relevantes?                         

Estabeleceu diálogos com o professor sobre dificuldades, avanços e dúvidas?                         

Incluiu referências a experiências de aprendizagem diversificadas, como investigações 
complementares ao conteúdo em pauta 

                        

Avaliação geral do portfólio por parte do professor:                         

Observações e impressões: 

Avaliação geral do portfólio por parte do estudante:                         

Observações e impressões: 
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Figura 1. Roteiro de confecção do portfólio do estudante baseado no Questionário 

de Avaliação de Portfólio do Estudante adaptado pelos professores da FCMS/PUC-

SP (Para uso do estudante). 
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CONTINUAÇÃO 
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TERMINA 
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5. DISCUSSÃO 

Um dos pontos centrais em pesquisas quantitativas é a elaboração do 

instrumento de medição (questionário) a ser analisado para a coleta de informações,  

por este motivo, questionários objetivos baseados na Escala de Likert são 

comumente utilizados(73,75).  

O Instrumento de Análise do Questionário de Avaliação do Portfólio do 

Estudante utilizado na presente pesquisa continha, na sua primeira versão  

(JUIZES), uma Escala de Likert com 4 categorias/itens de likert (0, 1, 2 e 3) e, em 

sua segunda versão (PROFESSORES), uma escala de 6 categorias/itens de likert 

(1, 2, 3, 4, 5, 6), porém ambas com o mesmo poder de medição, apesar de 

apresentarem categorias distintas. Os resultados obtidos com a somatória dos itens 

de Likert  no julgamento do conteúdo do questionário analisado pelos juízes, com a 

Escala de 4 categorias, foram os seguintes: 80% elencaram um Escore ‘’MUITO 

BOM’’, com um nível de concordância de 0,91 (Alpha de Cronbach), a exemplo dos 

achados em que apontou a confiabilidade do uso da Escala de Likert de 4 categorias 

após analise do uso da Escala de Likert de 4 categorias(73).  

Os resultados obtidos com a somatória dos itens de Likert no julgamento do 

conteudo do questionário analisado pelos professores,  com a Escala de Likert de 6 

categorias, foram os seguintes: 87,5% dos professores da Medicina informaram um 

Escore ‘’MUITO BOM’’, com um nivel de concordância de 0,90 (Alpha de Cronbach), 

e 87,5% dos professores da Enfermagem relataram um Escore ‘’BOM’’, com um 

nível de concordância de 0,81 (Alpha de Cronbach), achados estes semelhantes ao 

estudo que confirmou a consistência interna, confiabilidade e validade de conceito 

da Escala de Likert de 6 categorias no âmbito de mensuração das atitudes de 

enfermeiros na avaliação de desempenho profissional(75). 

Como os três resultados do Alpha de Cronbach obtidos com os participantes 

foram acima de 0,7 e partindo do pressuposto(85) de que, quanto mais próximo do 1, 

maior a confiabilidade, os resultados alcançados nesta pesquisa indicaram alto grau 

de consistência interna, confiabilidade e validade do conteúdo do questionário 
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analisado. Além disso, obteve-se uma média de Escore de Likert de 47 pontos 

(juízes), considerando-se um valor máximo de 54 pontos; 86 pontos (professores de 

Medicina), considerando-se um valor máximo de 102 pontos; e 69 pontos 

(professores de Enfermagem), considerando-se um valor máximo de 102 pontos 

atribuídos pelos participantes, demonstrando um parecer positivo quanto ao 

conteúdo do questionário analisado. 

A adaptação do Questionário de Avaliação de Portfólio do Estudante para a 

realidade da FCMS/PUC-SP foi concretizada graças à contribuição individual de 

todos os envolvidos no processo de ensino-aprendizagem, por meio de suas 

valiosas sugestões, proporcionado por um diálogo oculto entre professores e 

estudantes.  

Esta ação possibilitou a revisão do Questionário de Avaliação de Portfólio do 

Estudante, corroborando o estudo de Winograd(44), que menciona a importância da 

reconstrução/reelaboração conjunta como ação primordial de aprendizagem. 

Após análise pelo teste de correlação de Alpha de Cronbach e comparação 

dos resultados da avaliação de juízes e professores, obteve-se um resultado geral 

estatístico acima de 0,8 do referido teste, comprovando a consistência interna do 

conteúdo do Questionário de Avaliação de Portfólio do Estudante. 

A importância do uso de portfólio na educação de uma forma geral é 

mencionada em diversos estudos(1,3-5,35,41-48,42,50,51,53,55-58). Na literatura nacional e 

internacional não foram encontrados estudos que abordassem construção de 

questionários de avaliação de portfólio do estudante, o que aponta os achados do 

presente estudo como possíveis dados novos para a literatura científica. 

As dificuldades vivenciadas por professores e estudantes da FCMS/PUC-SP 

em relação à correção e à confecção de portfólios foram apresentadas de forma 

clara, com aspectos interligados, por meio de seus relatos. Isto possibilitou a 

elaboração de um roteiro de confecção de portfólio do estudante e a reelaboração 

do Questionário de Avaliação de Portfólio, objetivos do presente estudo. 
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As considerações individuais feitas pelos professores como: a) dificuldade na 

correção dos portfólios devido à não padronização de um instrumento de correção 

do mesmo e b) despreparo dos estudantes na confecção e avaliação do portfólio 

assemelham-se à sugestão dos estudantes nos relatos a seguir: 

’Eu acho que primeiramente no começo do curso eles devem explicar 
certinho passo a passo como deve ser feito e a partir disso ficaria mais 
uniforme porque explicaria pra turma toda o portfólio então deveria 
explicar isso e as vantagens além disso poderia mostrar o modelo pro 
aluno de como deveria ser feito porque ai ele não só não fica tão perdido 
pra elaborar o portfólio, como ele não vê aquilo como problema, como 
uma perda de tempo realmente, porque ele consegue enxergar as 
vantagens que ele pode ter a partir da elaboração desse portfólio’’. 

‘’...As professoras poderiam se reunir e fazerem um padrão entre elas 
pra terem uma correção, pra ficar uma coisa regular, pra não ficar uma 
pede uma coisa e outra pede outra coisa, e acaba desfavorecendo a gente 
que ta acostumado com uma coisa.... ganhando “I” que é insatisfatorio , fica 
é complicado’’. 

‘’ ...porque quando a gente entra na faculdade o portfolio é jogado pra 
gente, e no final do módulo você tem que fazer um portfólio e a gente não 
sabe o que é então a gente sofre com isso e também não sabe fazer uma 
coisa bem elaborada’. 

 

c) A sugestão dos docentes de uma capacitação anual com a participação de 

professores e alunos para padronização da forma de avaliação e correção do 

portfólio assemelha-se aos relatos  dos estudantes: 

 

‘’...Que seja dado uma aula no início, quando a gente entra na 
faculdade, pra falar o que é portfólio e como é pra ser feito’’. 

‘’Bem, eu acho que devia ser dada uma aula explicativa de como deve 
ser feito o portfólio, as prioridades que devem ser tomadas sobre 
conclusão, capa, contracapa, introdução, sumário’’... 

‘’Que houvesse uma aula explicativa de como elaborar o portfólio e que 
fosse padrão universal os critérios para confeccionar o portfólio’’. 

‘’Eu também acho que poderia ter uma aula explicativa de como fazer o 
portfólio, o que é o portfólio’’ . 

 

d) Segundo os professores, a obrigatoriedade da confecção do portfólio 

dificulta o cumprimento de sua finalidade, o que foi reafirmado pelos estudantes: 

 

‘’Uma desvantagem do portfólio, como já foi dito, hã... perda de tempo, 
eu acho que “não vai fazer bem” relatos de aula de pesquisas e... outra 
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coisa é a obrigatoriedade do portfólio que acho que fica muito maçante 
você ficar fazendo relato de aula por obrigação, não por você tá tendo 
um aprendizado’’ 

 

A padronização de um Questionário de Avaliação de Portfólio do Estudante, 

segundo relatos de estudantes e professores,  traria uma importante contribuição na 

sistematização do processo de ensino da faculdade.  E ainda o acompanhamento 

regular dos estudantes pelos professores seria uma importante ferramenta na 

evolução de sua aprendizagem, conforme relatos dos discentes: 

 

‘’Eu acho que  o professor poderia acompanhar algumas semanas talvez 
o aluno, pra ele elaborar da melhor maneira o portfólio, tipo, o aluno faz 
numa semana, na outra o professor olha, e isso algumas vezes até o 
aluno chegar a um ponto em que ele se sinta independente, tenha 
autonomia pra fazer, de modo que ele fale “não, esse aqui tá bacana”. 

‘’ Eu concordo com a opinião do colega que se tivesse avaliações semanais 
ou pelo menos a cada 15 dias , pequenas avaliações como se fosse um 
visto do professor, e o professor orientasse é.. através dessa pequena 
avaliação, não como avaliação propriamente dito, mas apenas um pequeno 
toque do professor pra ele ter um controle do que os alunos estão fazendo, 
e orientar se tiver alguma coisa errada é.. ressaltar pontos positivos e 
negativos, pra chegar na hora da avaliação e o aluno já estar totalmente 
seguro “ah, meu portfólio o professor já tá avaliando, já tá completo e já 
aprendi bastante em cima do portfólio”. 

‘’Eu concordo bastante em fazer conferência do portfólio pelos 
professores em tempos menores, é.. não por exemplo semestralmente, 
mas talvez mensalmente ou até como foi dito, quinzenalmente, porque 
além de reduzir também o volume de leitura dos professores, se for 
semestralmente por exemplo, o que vai cansar, e por exemplo chega no 
último portfólio o professor já não quer nem mais ler direito’’ e não por 
falta de vontade, mas por falta de físico pra isso’’. 

‘’Se o professor acompanhar em intervalos menores, ele vai poder 
orientar melhor, o aluno vai se sentir mais seguro e até incentivado a 
melhorar no que ele tem pra melhorar, e não simplesmente mais uma 
tarefa chata que ele é obrigado a fazer, é... sendo que ele também pode 
pensar que o professor também nem vai ler direito, e por é.. atualmente o 
intervalo ser maior, dessas conferencias desses portfólios, então não dá pra 
também é.. aprofundar já que conferir também o aluno deixa pra ultima hora 
pra fazer, e perde um tempo que ele poderia aproveitar melhor’’ 

 

Os professores de Enfermagem relataram que avaliam o portfólio do 

estudante considerando: O movimento ação-reflexão-ação das experiências 

vivenciadas  (por meio do avanço do conhecimento científico, atitudes e 

habilidades); Raciocínio clínico; Reflexão  teoria-prática (Conhecimentos adquiridos 
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e valores adquiridos; Habilidades adquiridas; Busca de referências bibliográficas); 

Capacidade de redigir o texto (expressão, clareza; objetividade da formulação das 

idéias e respeito à língua portuguesa); Apresentação do portfólio (sequencia, capa, 

sumário, introdução, anexos, apêndices e formatação final do portfólio; pontualidade 

da entrega do portfólio). Estes dados assemelham-se a estudo que menciona, em 

relato da professora entrevistada, uma forma de avaliar seus alunos de uma maneira 

mais pessoal(88).   

Os professores da Medicina sugerem o acréscimo, no questionário, de um 

item que possa medir a dimensão emocional, o conhecimento científico, a relação do 

estudante X comunidade, a reflexão do estudante, e um espaço para anotação das 

fontes complementares que o aluno buscou. Além disso, sugerem que seja feito o 

preenchimento prévio do item ‘’página pessoal’’, para conhecimento prévio do 

professor sobre o aluno; orientar o aluno a colocar em seu portfólio somente o título 

da aula, preencher uma única vez a página pessoal do aluno, o item visita domiciliar 

deverá constar no portfólio somente se o professor acompanhar o aluno nas visitas; 

criar um espaço para feddback do estudante/professor (semanal), avaliação do 

estudante sobre o aprendizado oferecido e substituir o item ‘’aulas práticas” por 

atividades em campo. Estas considerações são consideradas particularidades de 

adaptação para esta faculdade. 

As concepções de portfólio apresentadas pelos estudantes foram 

extremamente positivas e interessantes. Estes expressaram sua definição de 

portfólio como ‘’um registro detalhado’’ e ‘’a organização das atividades realizadas’’, 

corroborada por alguns estudos(1,6,35,41,42,50,57,89) que apontam o portfólio como uma 

forma de detalhamento documentado dos conhecimentos adquiridos pelos 

envolvidos, que seleciona e ordena evidências de aprendizagem do aluno e do 

professor, apresentando-se como uma coleção de itens/trabalhos/amostras 

selecionados que revela, conforme o tempo passa, os diferentes aspectos do 

crescimento e desenvolvimento do aluno. Portanto dois portfólios nunca podem ser 
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iguais, porque os alunos são diferentes e, assim, suas atividades também devem ser 

diferentes.  

Outros mencionaram uma visão de portfólio como sendo ‘’uma estratégia de 

aprofundamento dos conhecimentos do estudante’’, semelhante a estudos(1,6,41,42) 

extraídos da literatura; enquanto outro definiu o portfólio como ‘’compilação do 

aprendizado’’ a exemplo de estudos(1,6,35,41,45,48,57) que mencionam que o uso do 

portfólio compreende a compilação de trabalhos, como registro de visitas, resumos 

de textos, projetos e relatórios de pesquisas, anotações de experiências, ensaios 

autorreflexivos e outros. Além disso, apresenta-se como uma coleção dos trabalhos 

realizados pelo aluno, que permite acompanhar seu próprio desenvolvimento. 

Permite, ainda, apresentar as produções resultantes das atividades desenvolvidas 

em um determinado período, onde o aluno arquiva e apresenta as evidências das 

habilidades, atitudes e conhecimento definidos.  Em suma, o estudante aprende a 

criá-lo; dito de outro modo, é um meio para atingir um fim e não um fim em si 

mesmo.   

A concepção dos estudantes que expressaram sua definição de portfólio 

como ‘’um instrumento de reflexão do aprendizado adquirido’’ assemelha-se a 

inúmeros estudos(1,6,35,41,42,44,46,48,50,57,90-92) que expressam suas opiniões sobre o 

portfólio como um documento personalizado, que possibilita a realização de uma 

constante e profunda reflexão teórica e prática do estudante consigo mesmo, a 

respeito de determinada situação, dos reais objetivos da aprendizagem, onde o 

aluno explica seu próprio processo de aprendizagem e ainda dialoga sobre seus 

problemas  e maneiras de superação com colegas e professores, possibilitando a 

introdução imediata de mudanças necessárias. É, portanto, um facilitador da 

reconstrução e reelaboração do processo de ensino-aprendizagem ao longo de um 

curso, pois permite aos professores considerarem o trabalho não de forma pontual 

(como em provas e testes), mas no contexto do ensino e como uma atividade 

complexa, baseada em elementos de aprendizagem que se encontram relacionados. 

É considerado como um laboratório no qual o estudante constrói significados a partir 
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de sua experiência acumulada, tornando-se um resumo da trajetória de 

aprendizagem, encorajando a comunicação com colegas e professores. Este é o 

indicador que diferencia os diversos portfólios construídos por inúmero atores e 

escolas em diversos países. É, ainda, um instrumento revelador de significados e 

sentidos do estudante, que o incentiva a registrar suas reflexões e impressões sobre 

temas de seu interesse como também dúvidas na compreensão de determinados 

assuntos. É, portanto, uma forma de construção do conhecimento, do 

desenvolvimento pessoal e profissional de todos envolvidos (docentes e discentes). 

As vantagens relatadas pelos estudantes de “concretização da conclusão do 

aprendizado”, “ferramenta do estudante e do professor de reflexão e revisão do 

aprendizado”; “possibilidade de registro das atividades teóricas e práticas 

realizadas”, “constante melhora do aprendizado”, “organização e evolução do 

aprendizado” também remetem  estudos(3,6,41,46) que apontam o portfólio como uma 

estratégia que facilita a aprendizagem, permitindo sua avaliação. 

O desconhecimento e as dificuldades na confecção do portfólio apontados no 

presente estudo foram semelhantes às informações descritas no estudo de 

Rangel(57). As desvantagens relatadas, como “data de entrega do portfólio coincide 

com outras avaliações”, “não padronização da forma de se confeccionar e de se 

avaliar o portfólio” e “disparidade entre o que é relatado no portfólio e o real nível 

aprendizado (receio de punição ao relatar real nível de conhecimento adquirido no 

módulo), foram consideradas como particularidades da realidade vivenciada na 

FCMS/PUC-SP.   

A desvantagem relatada de “necessidade de muito tempo para elaborar o 

portfólio devido ao grande acúmulo de informações ao longo do módulo” foi 

semelhante ao achado em estudo(88) que mencionou a falta de tempo para escrever 

e organizar o portfólio contendo todo o material do semestre. 

Dentre as recomendações apresentadas pelos estudantes neste estudo, 

encontra-se uma extremamente importante no contexto educacional, a  necessidade 

de que o aluno possa ser orientado por critérios previamente estabelecidos pelo o 
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professor, citado também por um estudo que menciona a importância de o professor 

envolver o aluno no processo avaliativo, com respeito às diferenças e à 

solidariedade(93). 

 Ao voltar nosso olhar para a história da avaliação educacional, constatamos 

que, por volta dos anos 60, já se iniciava a discussão da concepção da avaliação(85). 

Fazia parte dessa discussão a ideia de que a avaliação deveria basear-se em 

métodos que possibilitassem o aprimoramento do aprendizado do aluno, possuindo 

escore (notas) indicativas de mudanças ocorridas que possibilitassem identificar os 

pontos críticos na evolução da aprendizagem. Sendo assim, diante das dificuldades 

relatadas pelos professores e estudantes da FCMS/PUC-SP, sugere-se a proposta 

de pacto prévio de contrato pedagógico com os estudantes(94), com registro no 

Roteiro de Confecção e Correção do Porfólio do estudante: 

ж Descrição dos aspectos considerados pessoalmente relevantes; 

ж Descrição dos processos e produtos das atividades teóricas e 

práticas, individuais e/ou coletivas, vivenciadas intra e extraclasse; 

ж Anotação e reflexão dos principais conceitos dos temas estudados, 

considerados importantes. 

“A forma de avaliar traz, implicitamente, as concepções de aprender e ensinar 

de quem avalia”. Na medida em que a intenção de moldar e dirigir vai sendo 

substituída pela idéia de olhar o ser humano como capaz de selecionar, assimilar, 

projetar e interpretar, entre outras habilidades, a avaliação toma uma conotação 

formativa. Portanto, se as atividades elencadas na proposta pedagógica 

demonstram uma preocupação com o aprender e o ensinar, o processo de avaliação 

será eficaz(1). 
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6. CONCLUSÕES 

O conteúdo do Questionário de Avaliação de Portfólio do Estudante na Área 

de Atenção Primária à Saúde foi submetido a análise de juízes e professores, sendo 

adaptado para o uso de estudantes (cursos de Medicina e de Enfermagem) e 

professores da FCMS – PUC/SP.  

O escore da Escala de Likert fornecido pelos juízes e professores variou de 

um conceito ‘’Bom’’ para um conceito ‘’Muito bom’’, com um nível de concordância 

que esteve entre 0,81 a 0,91 (Alpha de Cronbach). 

Os critérios de avaliação atual apontados pelos professores na correção dos 

portfólios dos estudantes foram: apresentação do portfólio, desempenho do 

estudante, movimento ação-reflexão-ação das experiências vivenciadas,  raciocínio 

clínico e capacidade de redigir o texto. Com destaque nas seguintes  considerações 

individuais: a) Dificuldade na correção dos portfólios; b) Despreparo dos estudantes 

na confecção e avaliação do seu portfólio; c) Necessidade de capacitação anual 

para professores e estudantes; d) Necessidade de padronização de um instrumento 

de Avaliação de Portfólio do Estudante para a Área de Atenção Primária à Saúde. 

As concepções sobre o que é portfólio relatadas pelos estudantes foram: a) 

‘’Um relato de aula como se fosse um diário de bordo,  onde você  organiza as 

atividades realizadas’’; b) ‘’Uma meditação de tudo aquilo que a gente vê na 

matéria’’; c) ‘’Um registro onde o estudante anota o que aprendeu, sendo uma 

estratégia de aprofundar seus conhecimentos’’; d) ‘’Uma compilação do 

aprendizado’’. As vantagens do uso do portfólio foram: 1) Concretização pelo 

estudante da conclusão do aprendizado; 2) Ferramenta de reflexão e revisão do 

aprendizado; 3) Registro das atividades teóricas e práticas, que contribui na melhora 

constante do aprendizado; 4) Instrumento de organização do aprendizado; 5) 

Possibilita a reflexão do estudante e do professor sobre o aprendizado vivido. As 

desvantagens foram: a) Data de entrega do portfólio coincide com data de prova e 

recuperação; b) Dificuldades na confecção do portfólio; 3) “Cobranças distintas do 

professor na elaboração e correção do portfólio”; 4) Não padronização de uma forma 

de confeccionar e avaliar o portfólio; 5) Necessidade de muito  tempo para descrever 

os relatos, pois as atividades se acumulam muito; 6) Despreparo do estudantes 

sobre o tema; 7) Obrigatoriedade da entrega do portfólio. 
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As sugestões dos estudantes para a melhoria da confecção e avaliação do 

portfólio foram: a) Data de entrega em períodos distintos de provas/recuperação; b) 

Capacitação anual sobre o tema Portfólio para estudantes e professores; c) 

Padronização da forma de confeccionar e avaliar o portfólio; d) Avaliação semanal 

do portfólio, por parte do professor; e) Criação pelos professores de um roteiro de 

confecção do portfólio padrão para o estudante seguir. 

Foi elaborado um roteiro de confecção e avaliação do portfólio para o 

estudante, baseado na versão final do Questionário de Avaliação do Portfólio do 

Estudante na Área de Atenção Primária à Saúde. 
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APÊNDICE A – APROVAÇÃO DO PROJETO PELO COMITÊ DE ÉTICA DA 
FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS E DA SAÚDE /PUC-SP 
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APÊNDICE B – AUTORIZAÇÃO DO USO DO QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO 
DE PORTFÓLIO DO ESTUDANTE 
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APÊNDICE C – AUTORIZAÇÃO COMPLEMENTAR DO USO DO QUESTIONÁRIO 
DE AVALIAÇÃO DE PORTFÓLIO DO ESTUDANTE 
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APÊNDICE D – CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DA PESQUISA 
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APÊNDICE E – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE  E ESCLARECIDO                      
DO  PROFESSOR 

 
 

Eu, Andressa Soares de Camargo das Neves, Enfermeira e aluna do 

Mestrado Profissional do Programa de Estudos Pós Graduados de Educação nas 

Profissões de Saúde da Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde – Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo – Campus Sorocaba, sob a orientação da 

Prof. Dra. Gisele Regina de Azevedo, pretendo desenvolver o estudo “Portfólio: 

Contribuições para a sua avaliação no processo ensino-aprendizagem”, que tem 

como objetivo a análise de um Questionário de Avaliação de Portfólio do 

Estudante para os cursos de Medicina e Enfermagem na Área de Atenção 

Básica. Para isso, solicito a sua autorização e colaboração, respondendo um 

Instrumento de Análise do Questionário de Avaliação do Portfólio do Estudante, 

adotado pela pesquisadora. 
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A U T O R I Z A Ç Ã O 

 

 Eu ___________________________________________________________, 

RG ________________________________, declaro que entendi os objetivos da 

pesquisa supra citada, e concordo em participar, respondendo o Instrumento de 

Análise do Questionário de Avaliação do Portfólio do Estudante adotado pela 

pesquisadora. Nesta pesquisa, minha participação é de espontânea vontade, 

sendo assegurada a confidencialidade das minhas respostas, assim como o 

sigilo da minha identidade. 

 Estou ciente de que os resultados gerais serão divulgados por meio de 

publicações científicas e apresentados em eventos dessa natureza. 

 

Assinatura do respondente: _______________________________________ 

RG: __________________________ 

 

Assinatura da pesquisadora: ________________________________________ 

 

Data: ___/ ___ / ___ 

 

Contato: Praça José Ermírio de Moraes nº 290 

Bairro: Lageado        Sorocaba/SP                   CEP 18030-095 

Fones: 15 9636-2004 e 15 (32129900) 

Comitê de Ética em Pesquisa da FCMS/PUC-SP (15) 3212-9896 

“Este é um documento em duas vias, uma pertence a você e a outra deve ficar 

arquivada com o pesquisador”.      
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APÊNDICE F – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE  E ESCLARECIDO           
DO  ESTUDANTE 

 
Eu, Andressa Soares de Camargo das Neves, Enfermeira e aluna do Curso de 

Mestrado Profissional nas Profissões da Saúde da PUC-SP, sob a orientação da 

Prof. Dra. Gisele Regina de Azevedo, pretendo desenvolver o estudo “Portfólio: 

Contribuições para a sua avaliação no processo ensino-aprendizagem”, que tem 

como objetivo a análise de um Questionário de Avaliação de Portfólio do 

Estudante para os cursos de Medicina e Enfermagem na Área de Atenção 

Básica.  

 

Esta pesquisa, foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade de 

Ciências Médicas e da Saúde da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo-

PUC-SP, e faz parte de minha formação acadêmica no Programa de Mestrado 

Profissional em Educação nas Profissões de Saúde. 

 

Será realizada uma entrevista com um grupo de 6 estudantes do 2º ano do Curso 

de Enfermagem e outra reunião com outro grupo de estudantes do 2º ano do 

Curso de Medicina, para levantamento das percepções, atitudes e opiniões sobre 

o tema: ‘’o que é portfólio e quais suas vantagens e desvantagens no ensino-

aprendizagem do estudante.  

 

Durante as reunião a entrevista será gravada em áudio para propiciar o registro 

fidedigno de todos os relatos. Todo o produto das atividades, como por exemplo, 

os relatos e os diálogos construídos, farão parte do objeto de análise da 

pesquisa. 

 

Esclareço e confirmo o compromisso de preservar o seu anonimato quanto às 

informações concedidas durante as atividades, inclusive quando da análise dos 

resultados que constarão na dissertação, ficando assegurada a liberdade de sua 

opção quanto ao ingresso ou desistência a, qualquer tempo, em participar do 

estudo. Para isso, solicito o seu consentimento e participação nas atividades 

deste grupo. 

 

Também ressalto que a metodologia adotada para a pesquisa não irá requerer o 

ressarcimento de despesas, bem como de indenização diante de eventuais 

danos decorrentes da participação na mesma. Como pesquisadora responsável 

por esse projeto, coloco-me a disposição para esclarecimentos adicionais 

necessários, mesmo após a atividade do grupo. 
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A U T O R I Z A Ç Ã O 
 

 Eu 

________________________________________________________________, 

RG ________________________________, declaro que entendi os objetivos da 

pesquisa supra citada, e concordo em participar da entrevista grupal. Nesta 

pesquisa minha participação é de espontânea vontade, sendo assegurada a 

confidencialidade das minhas respostas, assim como o sigilo da minha 

identidade. 

 Estou ciente de que os resultados gerais serão divulgados por meio de 

publicações científicas e apresentados em eventos dessa natureza. 

 
Assinatura do respondente: 

 _________________________________________________ 

 

RG: __________________________ 

 

Assinatura da pesquisadora: 

 _____________________________________________ 

 

Data: ___/ ___ / ___ 

 
 
Contato: Praça José Ermírio de Moraes nº 290 

Bairro: Lageado        Sorocaba/SP                   CEP 18030-095 

Fones: 15 9636-2004 e 15 (32129900) 

Comitê de Ética em Pesquisa da FCMS/PUC-SP (15) 3212-9896 

 

 

“Este é um documento em duas vias, uma pertence a você e a outra deve ficar 

arquivada com o pesquisador”.      
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APÊNDICE G – INSTRUMENTO DE ANÁLISE DO QUESTIONÁRIO DE 
AVALIAÇÃO DO PORTFÓLIO DO ESTUDANTE 

PRIMEIRA VERSÃO - ESPECIALISTA 

 

 

  

 

 

 

   

Valor  
1. O conteúdo geral do Questionário de Avaliação de Portfólio do Estudante encontra-se 

apresentado de maneira: 

 

       0                            1                                   2                                           3                           

Insatisfatória              Regular                      Satisfatória                                Excelente 

                                                                                                                                   

Sugestões:__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

2. Dê o seu conceito sobre a forma de como o instrumento avalia o estudante  

 

       0                            1                                   2                                           3                           

Insatisfatório              Regular                      Satisfatório                                Excelente 

                                                                                                                                   

 

Sugestões:__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

3. Quanto ao enunciado “como o estudante avalia o próprio portfólio” 

 

       0                            1                                   2                                           3                           

          Nada                      pouco                         Importante                              Muito                       

       importante                importante                                                                       importante                

 

Sugestões:__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

4. Quanto ao item “aparência do portfólio”: 

 

       0                            1                                   2                                           3                           

          Nada                      pouco                         Importante                              Muito                       

       importante                importante                                                                       importante                

Sugestões:__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Instruções: O objetivo geral desta dissertação é analisar um Questionário de Avaliação de Portfolio do Estudante. 

Responda as 18 questões, circulando o número que corresponde à sua resposta e optando por apenas uma das 

alternativas apresentadas. Quando julgar necessário escreva suas sugestões para melhora do conteúdo do Questionário 

de Avaliação de Portfolio do Estudante. 
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5. Quanto ao item “página pessoal”  

 

       0                            1                                   2                                           3                           

          Nada                      pouco                         Importante                              Muito                       

       importante                importante                                                                       importante                

 

Sugestões:__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

6. Quanto ao enunciado “conteúdo apresentado nas aulas”: 

 

       0                            1                                   2                                           3                           

          Nada                      pouco                         Importante                              Muito                       

       importante                importante                                                                       importante                

 

Sugestões:__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

7. Quanto ao item aulas teóricas relacionado ao enunciado “conteúdo apresentado nas aulas”: 

 

        0                            1                                   2                                           3                           

          Nada                      pouco                         Importante                              Muito                       

       importante                importante                                                                       importante                

 

Sugestões:__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________     

 

 

8. Quanto ao item “aulas práticas” relacionado ao enunciado “conteúdo apresentado nas 

aulas”:  

 

       0                            1                                   2                                           3                           

          Nada                      pouco                         Importante                              Muito                       

       importante                importante                                                                       importante                

Sugestões:__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________     

 

 

9. Quanto ao enunciado “buscou conhecimentos complementares”: 

 

       0                            1                                   2                                           3                           

          Nada                      pouco                         Importante                              Muito                       

       importante                importante                                                                       importante                

 

Sugestões:__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________     
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10. Quanto ao item “aulas teóricas” relacionado ao enunciado “buscou conhecimentos 

complementares”: 

       0                            1                                   2                                           3                           

          Nada                      pouco                         Importante                              Muito                       

       importante                importante                                                                       importante                

 

Sugestões:__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________     

 

 

11. Quanto ao item “aulas práticas” relacionado ao enunciado “buscou conhecimentos 

complementares”:  

 

       0                            1                                   2                                           3                           

          Nada                      pouco                         Importante                              Muito                       

       importante                importante                                                                       importante                

Sugestões:__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________     

 

 

12. Quanto ao enunciado “em geral fez reflexões críticas sobre os assuntos discutidos em aula” 

 

       0                            1                                   2                                           3                           

          Nada                      pouco                         Importante                              Muito                       

       importante                importante                                                                       importante                

 

Sugestões:__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________     

 

 

13. Quanto ao enunciado “mostrou capacidade de aprender a aprender 

 

       0                            1                                   2                                           3                           

          Nada                      pouco                         Importante                              Muito                       

       importante                importante                                                                       importante                

Sugestões:__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________     

 

 

14. Quanto ao enunciado “registro das visitas domiciliares”: 

 

       0                            1                                   2                                           3                           

          Nada                      pouco                         Importante                              Muito                       

       importante                importante                                                                       importante                

 

Sugestões:__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________     
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15. Quanto ao enunciado “impressão geral sobre o conteúdo”: 

 

       0                            1                                   2                                           3                           

          Nada                      pouco                         Importante                              Muito                       

       importante                importante                                                                       importante                

 

Sugestões:__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________     

 

 

16. Quanto ao enunciado “avaliação geral do portfólio por parte do professor”: 

 

       0                            1                                   2                                           3                           

          Nada                      pouco                         Importante                              Muito                       

       importante                importante                                                                       importante                

 

Sugestões:__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________     

 

 

17. Dê o seu conceito sobre o enunciado “observações e impressões”: 

 

       0                            1                                   2                                           3                           

          Baixo                     médio                             alto                              Muito alto                    

                    

 

Sugestões:__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________     

 

 

18. Qual o conceito geral que você daria para o Questionário de Avaliação de portfólio 

 

       0                            1                                   2                                           3                           

          Baixo                     médio                             alto                              Muito alto                      

                      

 

Sugestões:__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________     

 

 

 

ESCORE DA ESCALA DE LIKERT 

Mínimo: 0 pontos 

Máximo: 54 pontos 

Apêndice 4 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSIFICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO 

DO ESTUDANTE SEGUNDO ESCORE DA ESCALA DE 

LIKERT 

 

Muito ruim..................... 0 a 13 pontos 

Ruim............................... 14 a 27 pontos 

Bom................................ 28 a 41 pontos 

Muito bom..................... 42 a 54 pontos 
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APÊNDICE H – INSTRUMENTO DE ANÁLISE DO QUESTIONÁRIO DE 
AVALIAÇÃO DO  PORTFÓLIO DO ESTUDANTE 

 
SEGUNDA VERSÃO –  PROFESSOR  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Valor  
1. O conteúdo geral do Questionário de Avaliação de Portfólio está satisfatório. 

 

1 2 3 4 5 6 

Discordo 

totalmente 

Discordo 

pouco 

Discordo Concordo Concordo 

muito 

Concordo 

totalmente 
 

 

Sugestões:__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

2. O Questionário avalia o portfólio do estudante de forma adequada.  

 

1 2 3 4 5 6 

Discordo 

totalmente 

Discordo 

pouco 

Discordo Concordo Concordo 

muito 

Concordo 

totalmente 
 

       

      Sugestões:__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

3. O item “como o estudante avalia o próprio portfólio” é importante. 

                

1 2 3 4 5 6 

Discordo 

totalmente 

Discordo 

pouco 

Discordo Concordo Concordo 

muito 

Concordo 

totalmente 
 

Sugestões:__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Instruções: O objetivo desta dissertação é analisar um Questionário de Avaliação de Portfolio do 

Estudante. Responda as 17 questões, circulando o número que corresponde à sua resposta e optando 

por apenas uma das alternativas apresentadas. Quando julgar necessário escreva suas sugestões para 

melhora do conteúdo do Questionário de Avaliação de Portfólio do Estudante. Responda também a 

questão aberta de número 18. 
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4. O item “aparência do portfólio” é importante. 

 

1 2 3 4 5 6 

Discordo 

totalmente 

Discordo 

pouco 

Discordo Concordo Concordo 

muito 

Concordo 

totalmente 
  

Sugestões:__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

5. O item “página pessoal” é importante.  

 

1 2 3 4 5 6 

Discordo 

totalmente 

Discordo 

pouco 

Discordo Concordo Concordo 

muito 

Concordo 

totalmente 
 

Sugestões:__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

6. O item “conteúdo apresentado nas aulas” é importante.        

 

1 2 3 4 5 6 

Discordo 

totalmente 

Discordo 

pouco 

Discordo Concordo Concordo 

muito 

Concordo 

totalmente 
 

Sugestões:__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

7. O item aulas teóricas em relação ao conteúdo apresentado nas aulas é importante. 

 

1 2 3 4 5 6 

Discordo 

totalmente 

Discordo 

pouco 

Discordo Concordo Concordo 

muito 

Concordo 

totalmente 
 

Sugestões:__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________     

 

 

8. O item aulas práticas em relação ao conteúdo apresentado nas aulas é importante.  

        

 

1 2 3 4 5 6 

Discordo 

totalmente 

Discordo 

pouco 

Discordo Concordo Concordo 

muito 

Concordo 

totalmente 
 

Sugestões: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________     
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9. O item “buscou conhecimentos complementares” é importante. 

 

1 2 3 4 5 6 

Discordo 

totalmente 

Discordo 

pouco 

Discordo Concordo Concordo 

muito 

Concordo 

totalmente 
 

Sugestões:__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________     

 

 

10. O item aulas teóricas relacionado de conhecimentos complementares é importante. 

 

1 2 3 4 5 6 

Discordo 

totalmente 

Discordo 

pouco 

Discordo Concordo Concordo 

muito 

Concordo 

totalmente 
             

 

Sugestões:__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________     

 

 

11. O item aulas práticas relacionado aos conhecimentos complementares é importante. 

 

1 2 3 4 5 6 

Discordo 

totalmente 

Discordo 

pouco 

Discordo Concordo Concordo 

muito 

Concordo 

totalmente 
               

Sugestões:__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________     

 

 

12. O item “em geral fez reflexões críticas sobre os assuntos discutidos em aula” é importante.        

 

1 2 3 4 5 6 

Discordo 

totalmente 

Discordo 

pouco 

Discordo Concordo Concordo 

muito 

Concordo 

totalmente 
 

Sugestões:__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

13. O item “mostrou capacidade de aprender a aprender é importante”.        

 

1 2 3 4 5 6 

Discordo 

totalmente 

Discordo 

pouco 

Discordo Concordo Concordo 

muito 

Concordo 

totalmente 
Sugestões:__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________     
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14. O item “registro das visitas domiciliares” é importante. 

 

1 2 3 4 5 6 

Discordo 

totalmente 

Discordo 

pouco 

Discordo Concordo Concordo 

muito 

Concordo 

totalmente 
 

Sugestões:__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________     

 

 

15. O item “impressão geral sobre o conteúdo” é importante. 

 

1 2 3 4 5 6 

Discordo 

totalmente 

Discordo 

pouco 

Discordo Concordo Concordo 

muito 

Concordo 

totalmente 
                                                                      

 

Sugestões:__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________     

 

 

16. O item “avaliação geral do portfólio por parte do professor” é importante.        

 

1 2 3 4 5 6 

Discordo 

totalmente 

Discordo 

pouco 

Discordo Concordo Concordo 

muito 

Concordo 

totalmente 
 

Sugestões:__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________     

 

 

17. O item “observações e impressões” é importante.        

 

1 2 3 4 5 6 

Discordo 

totalmente 

Discordo 

pouco 

Discordo Concordo Concordo 

muito 

Concordo 

totalmente 
 

Sugestões:__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________     

 

 

18. Na sua prática docente como você avalia o portfólio do estudante, quais critérios adota? 

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 
ESCORE DA ESCALA DE LIKERT 

 

Mínimo: 1 ponto 

Máximo: 102 pontos 

 

CLASSIFICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO 

DO ESTUDANTE SEGUNDO ESCORE DA ESCALA DE 

LIKERT 

 

Muito ruim..................... 0 a 25 pontos  

Ruim............................... 26 a 50 pontos 

Bom................................ 51 a 75 pontos 

Muito bom..................... 76 a 102 pontos 
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APÊNDICE I – DESCRIÇÃO DOS CRITÉRIOS ADOTADOS PELOS 

PROFESSORES DO CURSO DE MEDICINA DA FCMS/PUC-SP NA AVALIAÇÃO 
DO PORTFÓLIO DOS ESTUDANTES 

 

Na sua prática docente como você avalia o portfólio do estudante, quais 

critérios adota? 

Prof 1: Não existe uniformidade para a confecção e correção do portfólio de tal forma 

que a correção pelo professor se torna difícil; Acho que deveria ter um espaço aula 

para os alunos e professores aprenderem a confeccionar e avaliar o portfólio, só 

assim a correção se tornaria padronizada. Na atualidade cada docente avalia de 

uma forma diferente o portfólio do aluno 

Prof 2: Hoje o portfólio é apenas um instrumento para cumprir tarefa. Ele não 

cumpre sua finalidade, portanto eu não dou a importância que ele mercereria se 

fosse encarado pelos alunos do jeito que deveria ser. 

Prof 3: Avalio todos os itens composto neste questionário em análise e ainda a 

sequencia dele e possíveis sugestões. Acredito que este questionário em análise 

traz um importante sistematização para alunos e professores na avaliação dos 

portfólios. 

Prof 4: Avalio interesse e importância prática do que foi feito e relatado. 

Prof 5: Tenho dificuldades na avaliação dos portfólios devido a existência do 

conceito S ou I. Tenho observado em geral as dificuldades dos alunos em entender 

como se faz o portfólio. 

Prof 6: Avalio a descrição sintética das atividades, a pesquisa complementar e a 

reflexão do aluno sobre o seu aprendizado. 

Prof 7: O portfólio formaliza e homogeniza a avaliação. Avalio a sustentação teórica 

e reflexiva do aluno  

Prof 8: Não respondeu a pergunta. 
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APÊNDICE J – DESCRIÇÃO DAS SUGESTÕES DOS PROFESSORES DE 
MEDICINA PARA ALTERAÇÕES DO CONTEÚDO DO “QUESTIONARIO DE 

AVALIAÇÃO DO PORTFÓLIO DO ESTUDANTE” 

  

ж Acrescentar a medida da dimensão emocional do aluno de alguma 

forma; 

ж Acrescentar algo que messa conhecimento científico do aluno e 

relações comunitárias; 

ж O item página pessoal deve ser feito antes do início das atividades e 

não no final como é feito pois o preceptor deve conhecer o aluno antes; 

ж O item página pessoal deve ser feito somente no primeiro portfólio e 

nos seguintes não; 

ж No item conteúdo apresentado nas aulas teóricas e práticas o aluno 

deverá apenas registrar a sua reflexão sobre a aula assistida e não 

colocar a aula copiada do moodle que o professor deu; 

ж Incluir reflexão do aluno uma parte para registro do item buscou 

conhecimentos complementares; 

ж No item conteúdo apresentado nas aulas é importante que o aluno 

possa apresentar críticas ao professor quanto a aula apresentada 

semanalmente sobre o conteúdo; 

ж É importante que o aluno registre/apresente críticas sobre a maneira de 

ensino que o preceptor esta adotando com ele se precisa mudar ou 

não. E ainda o comportamento de atendimento do profissional 

professor nas UBS. E ainda críticas ao curso ao professor; 

ж O item conteúdo apresentado nas aulas deve ser registrado com uma 

síntese que revela a compreensão do conteúdo abordado; 

ж Retirar o item conteúdo apresentado nas aulas; 

ж Roteiro para saber o que colocar na pagina pessoal do portfólio; 
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ж Conteúdo apresentado nas aulas com inclusão de fontes 

complementares um espaço para isso; 

ж VD só é importante se for acompanhado por um docente; 

ж Fazer a avaliação do portfólio junto com o aluno; 

ж Colocar nos portfólios somente o titulo da aula que assistiu (é uma 

diretriz para ampliar o conhecimento do aluno) mas colocar também 

outras fontes que ele pesquisou em relação a isso; 

ж O item pesquisas complementares deveria ser avaliado de forma mais 

importante como por exemplo o professor ter um feedback com o aluno 

sobre a fonte que ele pesquisou só assim saberia se o aluno colocou a 

fonte por colocar ou estudou a fonte citada; 

ж O item VD só será importante se for acompanhado de um docente; 

ж O item avaliação geral do portfólio por parte do professor deveria ser 

feita junto com  aluno então acrescentar aluno também; 

ж Substitur aulas prática por atividades em campo. 
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APÊNDICE K – DESCRIÇÃO DOS CRITÉRIOS ADOTADOS PELOS 
PROFESSORES DO CURSO DE ENFERMAGEM DA FCMS/PUC-SP NA 

AVALIAÇÃO DO PORTFÓLIO DOS ESTUDANTES 

 

Na sua prática docente como você avalia o portfólio do estudante, quais 

critérios adota? 

Prof 1: O relato dos avanços acadêmicos nos aspectos do conhecimento, 

habilidades e atitudes; O movimento da ação-reflexão-ação das experiências 

vivenciadas durante o período (módulos); considero o portfólio um instrumento de 

síntese dos estudos propostos. 

Prof 2: Reflexão teoria-prática. 

Prof 3: Raciocínio clínico. 

Prof 4: Avalio principalmente a capacidade do aluno de refletir sobre a sua 

prática, explicando as habilidades, conhecimentos e valores adquiridos na 

experiência relatada; capacidade de redigir um texto expressando as idéias mais 

importantes (clareza e objetividade); respeito a língua portuguesa e acesso às 

referências. 

Prof 5: Avalio se o aluno relacionou teoria com a prática;  

Prof 6: Avalio se o aluno articula teoria com a prática. 

Prof 7: Avalio se o aluno articula teoria com a prática. 

Prof 8: Avalio: Capa; Erros ortográficos; Sumário; Introdução; Desenvolvimento – 

relato experiências dos campos de estágio, com análise reflexiva sobre o 

aprendizado e contribuições para a formação profissional, destacando os pontos 

relevantes; uma síntese narrativa e reflexiva; Busca do conhecimento científico, 

relacionamento pessoal e desenvolvimento de habilidades; Referências – Se o aluno 

cita todas as utilizadas, estilo de citação se está correto (Vancouver ou ABNT) e se 

estão diversificadas; Anexos e apêndices; Data da entrega; 

Formatação/apresentação; Conteúdo das pesquisas; Redação – ortografia, 

gramática e caligrafia; Vocabulário adequado, clareza e coerência da argumentação. 
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APÊNDICE L – DESCRIÇÃO DAS SUGESTÕES DOS PROFESSORES DE 
ENFERMAGEM PARA ALTERAÇÕES DO CONTEÚDO DO “QUESTIONÁRIO DE 

AVALIAÇÃO DO PORTFÓLIO DO ESTUDANTE” 

 

Prof 1: Excluir o termo aula e incluir sustentação teórica e tutores; No lugar de aulas 

práticas colocar atitudes práticas ou prática profissional; Acrescentar no item página 

pessoal a palavra Enfermagem. 

Prof 2: Excluir os itens: como o estudante avalia o próprio portfólio; aparência do 

portfólio; página pessoal; aulas teóricas. 

Prof 3: Retirar o item como o aluno avalia o próprio portfólio pois como esta parece 

que só o professor avalia; alterar aparência do portfólio para apresentação do 

portfólio; incluir organização do portfólio e planejamento; colocar o item página 

pessoal somente no primeiro portfólio; na parte de conhecimentos complementares 

incluir pesquisas em livros, artigos científicos, consulta a um especialista; inserir a 

cada item a avaliação do professor. 

Prof 4: Alterar aparência do portfólio para apresentação do portfólio; Colocar algum 

item que avalie a qualidade do portfólio; Excluir o item conteúdo apresentado nas 

aulas pois fica descritivo e não reflexivo, o importante é que o aluna consiga articular 

conhecimentos teóricos com a prática realizada; incluir avaliação geral por parte do 

aluno; incluir algum item que contemple conhecimentos prévios. 

Prof 5: Incluir o termo Enfermagem no item página pessoal; substituir o termo aula 

por sustentação teórica;  incluir o termo relacionou teoria com a prática; especificar 

mais os itens de VD por exemplo resumo do prontuário, planejamento e 

aprendizado. 

Pro 6: Incluir atitudes do aluno (postura); substituir aparência do portfólio por 

apresentação do portfólio; articular de alguma forma o item conteúdo apresentado 

nas aulas com a prática. 

 



Avaliando o portfólio do estudante: uma contribuição para o processo de ensino-aprendizagem  113 

 

 

Prof 7: Incluir aspectos de relação interpessoal grupas (colegas e paciente); incluir 

aspectos éticos; incluir item articulação do conhecimento; especificar mais o item 

página pessoal; acrescentar o termo tutoria (sustentação teórica) e retirar o termo 

aulas; incluir o termo articulação teoria-prática; incluir uma parte para especificação 

das fontes utilizadas; excluir a palavra aula; incluir aspectos psico sociais, cultural, 

éticos e atitudinais; no item avaliação do professor especificar os critérios e a 

quantificação na avaliação final do conceito I ou S. 

Prof 8:  Excluir página pessoas pois poderá inibir o aluno; retirar o termo aulas 

teóricas; excluir o termo aulas práticas por prática profissional; retirar o termo 

identificou os processos e produtos das atividades. 
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APÊNDICE M – DESCRIÇÃO DAS RESPOSTAS “PERCEPÇÃO” DOS 
ESTUDANTES DE MEDICINA 

 
O que é portfólio? 

 

Aluno 1: Pra mim portfólio é um relato de aula como se fosse um diário de bordo 

mesmo onde você vai organizar as atividades realizadas no dia e complementar 

com pesquisas de acordo com o aprendido. 

Aluno 3: Eu acho que o portfólio é uma meditação de tudo aquilo que a gente vê 

na materia  não só relato de aula como as atividades que a gente faz fora de aula 

e as pesquisa que a gente acaba fazendo e acrescentando neste portfólio pra 

complementar aquilo que a gente viu nas aulas aquilo que a gente viu em trabalhos 

é tudo isso. 

Aluno 5: Pra mim portfólio a princípio é... nos primeiros anos é era um diário talvez 

um pouco bobo assim do que a gente via na aula você relatava é simplesmente o 

que você via na aula sem nada além disso é tomando mais contato com o portfólio 

eu vejo que o portfólio pode ser um registro do que você aprende na aula e a 

partir do que você registra no portfólio por que querendo ou não se você não 

registrar também você pode acabar esquecendo então você tem o registro que você 

pode consultar e a partir deste primeiro contato que você tem nas aulas com 

relação as doenças, os pacientes em relação as pessoas você pode procurar 

aprender mais sobre isso e não so ficar naquele plano da aula em que você relata o 

que o professor  simplesmente falou para você e pra realmente aprofundar seus 

conhecimentos e não fazer do portfólio um so um diário que não serve pra nada Mas 

pra é como eu disse mesmo aprofundar acho que é mais isso. 

Aluno 4: Portfólio é uma compilação do aprendizado para elaboração de relatos 

de aulas e de pesquisas.  

Aluno 2: Pra mim o portfólio é o registro da aula a partir desse registro você ve o 

que você pode aprofundar e você avalia com a qualidade da aula e como você 

pode aprofundar.  
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APÊNDICE N – DESCRIÇÃO DAS RESPOSTAS “VANTAGENS DO USO DO 
PORTFÓLIO” DOS ESTUDANTES DE MEDICINA  

 

Aluno 2: Eu gosto de fazer portfólio porque quando você registra o que foi dado 

na aula as atividades que você fez comparando com outras você ve o que você 

pode aproveitar daquele dia e a partir daquele registro você consegue aprofundar 

as coisas eu acho que se você não tem esse registro fica muito mais difícil você 

delimita isso eu vi , isso é importante eu ver mais isso é desnecessário então você 

acaba avaliando a nossa atividade diária e aproveitando melhor sempre visando 

melhorar. 

Aluno 1: Pra mim a vantagem do portfólio além da continuaçao do conhecimento 

através de pesquisas a organização da matéria é organizar os livros organizar o 

que aprendeu e  partir disso aprofundar e organizar a materia pra mim é 

basicamente isso. 

Aluno 5: É pra mim as vantagens de fazer um portfólio são como numero 1 e 2 

disserram de registrar as informações aprendidas em aula e a partir disso você 

realmente ter uma organização do que você aprendeu então é não fica um monte 

de informações jogadas na sua cabeça mas vai ta lá sempre lá no seu portfólio as 

informações e a partir disso também você vai poder estar pesquisando mais sobre 

o que você viu então acho que as vantagens são essas de organizar de ter um 

local para você conferir e a partir dessas varias conferencias dar continuidade. 

Aluno 5: É..., pra concluir, acho que as vantagens são você poder aprofundar a 

partir do que você viveu, então ele te deixa é... mais marcado no seu aprendizado 

de uma de uma forma que você é... não esquece já que vivenciou que você 

vivenciou aquilo eeee, só que essas vantagens só também são vistas se você 

tiver uma orientação adequada para que você faça isso e... é isso. 

Aluno 3: Eu acho que as vantagens do portfólio, além do que já foi dito, que eu 

concordo que é uma forma de organização, de relato, hãm... sempre uma 

informação que ta lá, que você pode voltar e rever aquilo que ta escri...escrito 
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se você esqueceu, você tem como pesquisar e rever aquilo que já passou, aquilo 

que, não sei, você deveria saber, mas esqueceu, esse tipo de coisa. 

Aluno 2: Eu acho que ele é vantajoso até para o professor, porque com relatos 

que você faz, o professor sabe é... o que você entendeu do que ele falou, as 

experiências que você teve  que são vivências, ele sabe pelo que você passou, e 

eu acho que a partir disso ele pode te orientar é... falar pra você, “olha, faltou 

isso””você não entendeu muito bem essa parte, você entendeu melhor essa outra” 

acho importante pra avaliação nesse sentido. 

Aluno 4: Como já foi dito, eu acho que as vantagens do portfólio é... na organização 

melhor do conhecimento que já foi adquirido para um melhor planejamento das 

atividades realizadas e a serem realizadas. 
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APÊNDICE O – DESCRIÇÃO DAS RESPOSTAS “DESVANTAGENS DO USO DO 
PORTFÓLIO” DOS ESTUDANTES DE MEDICINA  

 

Aluno 3: Eu acho que uma desvantagem do portfólio é que as vezes você acaba 

perdendo um tempo muito grande fazendo um relato que não é tão importante 

pro seu conhecimento você não vai reutilizar essas informações pra uma revisão 

posterior ou alguma coisa do tipo muitas vezes acaba sendo apenas um protocolo 

que você tem que segui que acaba não acrescentando muito no seu 

aprendizado do curso mesmo. 

Aluno 5: É eu concordo e discordo com o numero 3 é nos seguintes aspectos é 

os relatos que você faz sobre o que você viu é eu acho que eles podem ser 

aproveitados isso só não é feito  e aí vem a parte que eu discordo e concordo ele 

só não é aproveitado se você não é orientado pra isso eu acho que toda 

vivencia sua você consegue tirar alguma coisa de algum proveito em relação a 

isso é muitas vezes o problema é que no início do portfólio que você é tem que 

fazer, você não sabe muito bem pra que serve né então você pode muito bem 

fazer um portfólio só com os relatos de aula e alguma ou outra pesquisa só para 

fingir que você pesquisou alguma coisa então acaba sendo um diário inútil que 

você faz pra matéria só pra você ter a nota mínima e poder concluir o seu curso 

é... se talvez os professores orientassem melhor quanto a isso acho que seria 

melhor aproveitado, e outra desvantagem é em relação a avaliação, porque 

pode ficar uma coisa muito vaga variando de aluno pra aluno e de professor pra 

professor e você pode não ter o seu portfólio avaliado de maneira correta é... 

porque ou você escreve pouco apesar de você escrever coisas pertinentes ou outro 

aluno que escreve muito e... e bem é... gramaticalmente ou mesmo é.. e com 

palavras adequadas tudo, mas que não tem um conteúdo tão bom talvez e ele é.. 

essa diferença pode pesar na hora avaliação e desconsiderar o aluno que apesar 

de não escrever tão bem, mas tem o conteúdo adequado em relação as aulas e 

as pesquisas que ele faz. 
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Aluno 2: Eu acho que uma desvantagem é justamente a falta de padrão pra 

corrigir o portfólio, o professor a partir das convicções dele, ele acha que isso é 

desnecessário ou acha que isso é necessário, acho que devia ter realmente uma 

sistematização tipo isso é necessário, pro aluno saber o que ele tem que fazer, até 

que ponto ele ir, mas eu acho também não pode ser uma coisa tão objetiva 

porque cada aluno tem sua maneira de estudar, então as vezes a maneira dele 

pesquisar é diferente de outro, então as vezes uma pessoa gosta de escrever muito, 

o texto comprido, outro gosta de fazer notas conceituais, o outro faz desenho, então 

eu acho que deve ser respeitado o estudo também da pessoa, porque não 

pode ser só um instrumento pro professor, tem que ser vantagoso pro aluno 

também. 

Aluno 4: Uma desvantagem do portfólio, como já foi dito, hã... perda de tempo, 

eu acho que “não vai fazer bem” relatos de aula de pesquisas e... outra coisa é a 

obrigatoriedade do portfólio que acho que fica muito maçante você ficar 

fazendo relato de aula por obrigação, não por você tá tendo um aprendizado. 

Aluno 1: Não vejo muitas necessidades de fazer relatos de aula porque eu acho 

mais importante seria assim as pesquisas e aprofundamento do que você viu né 

não necessidade de você relatar cada passo que você fez no dia é tudo que foi 

explicado pelo professor eu acho que o mais importante seria o aprofundamento do 

aluno em relação ao que foi dado não simplesmente relatar o que foi dado. 
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APÊNDICE P – DESCRIÇÃO DAS SUGESTÕES DOS ESTUDANTES DE 
MEDICINA PARA UMA MELHOR ELABORAÇÃO DO PORTFÓLIO 

 

Aluno 3: Eu acho que primeiramente no começo do curso eles devem explicar 

certinho passo a passo como deve ser feito e a partir disso ficaria mais 

uniforme porque explicaria pra turma toda o portfólio então deveria explicar isso e 

as vantagens além disso poderia mostrar o modelo pro aluno de como deveria 

ser feito porque ai ele não só não fica tão perdido pra elaborar o portfólio, como 

ele não vê aquilo como problema, como uma perda de tempo realmente, porque ele 

consegue enxergar as vantagens que ele pode ter a partir da elaboração desse 

portfólio. 

Aluno 2: Eu acho que além do que foi dito, o professor poderia acompanhar 

algumas semanas talvez o aluno, pra ele elaborar da melhor maneira o portfólio, 

tipo, o aluno faz numa semana, na outra o professor olha, e isso algumas vezes 

até o aluno chegar a um ponto em que ele se sinta independente, tenha 

autonomia pra fazer, de modo que ele fale “não esse aqui tá bacana”. 

Aluno 1: Pra mim um grande problema entre o portfólio e aluno é que boa parte 

dos alunos na maioria vai deixar o portfólio pra fazer na semana da avaliação 

do portfólio, dai acaba fazendo aquilo simplesmente de um diário de bordo, 

aquelas pesquisas por cima, não acaba aprofundando realmente.. não acaba 

atendendo a proposta ideal de um portfólio. E eu concordo com a opinião do 

colega que se tivesse avaliações semanais ou pelo menos a cada 15 dias , 

pequenas avaliações como se fosse um visto do professor, e o professor 

orientasse é.. através dessa pequena avaliação, não como avaliação 

propriamente dito, mas apenas um pequeno toque do professor pra ele ter um 

controle do que os alunos estão fazendo, e orientar se tiver alguma coisa 

errada é.. ressaltar pontos positivos e negativos, pra chegar na hora da 

avaliação e o aluno já estar totalmente seguro “ah, meu portfólio o professor já tá 

avaliando, já tá completo e já aprendi bastante em cima do portfólio”. 
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Aluno 5: Acho que antes de cobrar o portfólio dos alunos, é... os professores 

tem que entrar em consenso do que é o portfólio pra eles, talvez unificar o que 

deve ser pedido, pra que a partir disso eles cobrem dos alunos, porque se você 

não tiver uma coisa uniforme, os alunos vão fazer o que cada um achar que 

deve ser feito e sem parâmetro nenhum. Outra coisa que eu concordo bastante 

em fazer conferência do portfólio pelos professores em tempos menores, é.. 

não por exemplo semestralmente, mas talvez mensalmente ou até como foi dito, 

quinzenalmente, porque além de reduzir também o volume de leitura dos 

professores, se for semestralmente por exemplo, o que vai cansa, e por exemplo 

chega no último portfólio o professor já não quer nem mais ler direito, e não 

por falta de vontade, mas por falta de físico pra isso e também vendo a 

desvantagem duma avaliação .. 

Concluindo, como foi dito também se o professor acompanhar em intervalos 

menores, ele vai poder orientar melhor, o aluno vai se sentir mais seguro e até 

incentivado a melhorar no que ele tem pra melhorar, e não simplesmente mais 

uma tarefa chata que ele é obrigado a fazer, é... sendo que ele também pode pensar 

que o professor também nem vai ler direito, e por é.. atualmente o intervalo ser 

maior, dessas conferencias desses portfólios, então não dá pra também é.. 

aprofundar já que conferir também o aluno deixa pra ultima hora pra fazer, e perde 

um tempo que ele poderia aproveitar melhor. 

Aluno 4: Eu corcordo com o que foi dito anteriormente, mais nada a crescentar. 
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APÊNDICE Q – DESCRIÇÃO DAS RESPOSTAS “PERCEPÇÃO” DOS 

ESTUDANTES DE ENFERMAGEM 

 
O que é portfólio? 

 

Aluno 1: Então até pouco tempo eu não sabia o que era portfólio. Aqui na 

faculdade eu achei que era um tipo de TCC mas não é, falaram que é menos do 

que isso né. É pra você ir treinando pro TCC, então o portfólio tem uma 

introdução é e uma conclusão e daí tem que ter uma capa de rosto e seguir 

normas de... da ABNT. 

Aluno 2: Bem eu não tenho uma opinião assim bem concreta sobre o que é 

portfólio mas pra mim é um trabalho onde você coloca o seu conteúdo visto 

num módulo no semestre e o professor vai avaliar o seu desenvolvimento. 

Aluno 3: É bem eu acredito que o portfólio é um resumo de todo o estudo 

desenvolvido durante o módulo e aonde você tem a oportunidade de refletir 

sobre o seu aprendizado no decorrer desse módulo. 

Aluno 4: Na minha opinião é durante o semestre a gente faz fichas de registro que 

são nossas anotações da prática e no portfólio a gente resume tudo isso põe no 

portfólio junto com uma introdução e uma conclusão como se fosse um trabalho... 

científico. 

Aluno 5: Na minha opinião portfólio é um trabalho de conclusão do módulo, do 

módulo prático e teoria. 

Aluno 6: Portfólio pra mim é um trabalho que resume tudo o que a gente fez 

durante o módulo e que faz uma introdução uma conclusão refletindo no seu 

desempenho em cima de tudo que foi feito durante o módulo para o professor 

avaliar. 
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APÊNDICE R – DESCRIÇÃO DAS RESPOSTAS “VANTAGENS DO USO DO 
PORTFÓLIO” DOS ESTUDANTES DE ENFERMAGEM 

 
Aluno 1: É a conclusão daquilo que você aprendeu. 

Aluno 2: Bem é a conclusão e como o portfólio vão ser todas as fichas de registro 

os conteúdos que você viu no módulo você vai poder rever isto com o tempo para 

poder ver seus momentos passados  depois futuro, presente acho que é isto. 

Aluno 3: Bem eu acredito que o portfólio proporciona uma reflexão sobre o seu 

aprendizado e com relação  aos objetivos que são propostos no módulo se você 

alcançou estes objetivos ou não. 

Aluno 4: Na minha opinião as vantagens é que é uma conclusão do módulo que 

você junta todo principalmente as práticas né você junta todas as suas práticas e 

você faz uma conclusão daquilo que você aprendeu. 

Aluno 5: As vantagens são a reflexão de tudo que você fez durante o módulo e 

posteriormente você pode reler tudo que você aprendeu se tiver alguma dificuldade 

alguma dúvida em alguma coisa tem tudo nas fichas de registro de campo e isto 

pode ser relembrado um dia. 

Aluno 6: Pra mim, as vantagens do portfólio é que é feito um resumo de tudo 

aquilo que você fez, então você tem acesso a esse portfólio depois e você pode 

avaliar esse modelo e ver se conseguiu atingir todos os objetivos do módulo. 
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APÊNDICE S – DESCRIÇÃO DAS RESPOSTAS “DESVANTAGENS DO USO DO 
PORTFÓLIO” DOS ESTUDANTES DE ENFERMAGEM 

 
Aluno 1: As desvantagens é que tem uma data pra entregar e sempre é junto 

com prova, com recuperação, e isso atrapalha um pouco para um portfólio bem 

feito 

Aluno 2: Pra mim, as desvantagens são que ninguém consegue saber direito 

como faz uma capa, uma contracapa, as formas certas ou a bnt, referencias, é e da 

parte também da entrega que geralmente são bem perto de provas, avaliações 

tanto de prática quanto teórica, acho que essa parte que nos confunde. 

Aluno 3: Acredito que a data de entrega de portfólio, que coincide com a data das 

provas, e também isso impede que o portofólio seja bem elaborado. 

Aluno 4: As desvantagens é que como é a conclusão do módulo o portfólio então 

fica tudo junto com prova, e a gente não tem tempo bom para fazer um bom 

portfólio e também a gente não sabe direito, não sabe normas, como fazer capa, 

como fazer introdução, qual o jeito certo mesmo a gente precisava de uma aula, 

por exemplo sobre isso. 

Aluno 5: Além de todas que já foram ditas, tem as desvantagens de que cada 

professor cobra de um jeito, então tem professor que cobra com referencias nas 

fichas, tem professor que cobra com no portfólio, tem professor que cobra capa de 

um jeito, contracapa de outro jeito, cobra nome maiúsculo e nome ... minúsculo, não 

dá pra saber direito como a gente pode entregar de um jeito que seja universal. 

Aluno 6: As desvantagens do portfólio pra mim, é a data de entrega, que sempre 

coincide com atividades de prova, recuperação e tudo mais, que atrapalha o 

desenvolvimento do portfólio, a questão da gente não ser passado pra gente 

ao certo como fazer de um jeito que seja padrão, porque sempre tem uma coisa 

que um professor aceita e que o outro não. 
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APÊNDICE T – DESCRIÇÃO DAS SUGESTÕES DOS ESTUDANTES DE 
ENFERMAGEM PARA UMA MELHOR ELABORAÇÃO DO PORTFÓLIO 

 
 
Aluno 1: Que a data de entrega não seja no mesmo dia ou na mesma semana de 

prova prática, isso ia melhorar bastante, se não juntasse tudo na mesma época, e 

uma aula pra no início, quando a gente entra na faculdade, pra falar o que é 

portfólio e como é pra ser feito, e que organize melhor pra ser uma maneira 

universal, fazer os professores cobrarem uma coisa, não cada um achar que é 

uma coisa e cobrar aquilo que acha. 

Aluno 2: Bem, eu acho que devia ser dada uma aula explicativa de como deve 

ser feito o portfólio, as prioridades que devem ser tomadas sobre conclusão, capa, 

contracapa, introdução, sumário, e também por exemplo as professoras poderiam 

se reunir e elas fazerem um padrão entre elas pra terem uma correção, pra ficar 

uma coisa irregular, pra não ficar uma pede uma coisa e outra pede outra coisa, e 

acaba desfavorecendo a gente que ta acostumado com uma coisa.... ganhando I 

que é insatisfatorio , fica é complicado, e também a data que poderia ser uma 

semana depois ou uma semana antes, mas que não fosse perto das avaliações 

pq a gentr não consegue se concentrar tudo em uma coisa só 

Aluno 3: Que a data de entrega fosse posterior as provas, que houvesse uma 

aula explicativa de como elaborar o portfólio e que fosse padrão universal os 

critérios para confeccionar o portfólio. 

Aluno 4: Eu também acho que poderia ter uma aula explicativa de como fazer o 

portfólio, o que é o portfólio, porque quanto a gente entra na faculdade é jogado 

isso pra gente, e no final do módulo você tem que fazer um portfólio e a gente não 

sabe o que é então a gente sofre com isso e também não sabe fazer uma coisa bem 

elaborada, e também a data de entrega não coincidir com as provas, pra gente 

ter um tempo de pensar no que por na conclusão, na introdução, fazer uma coisa 

bem feita. 
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Aluno 5: Além de que não coincida com os dias das provas tanto praticas 

quanto teóricas, acredito que seria legal se fizessem pra gente um roteiro pra 

seguir assim, não um roteiro, a gente precisa também de um papel, porque se a 

gente busca no google ou em outro lugar é muito difícil encontrar completamente 

como seria um tcc ou um tabalho de conclusão, qualquer que seja, só algumas 

partes como a linha tem que ser 1,5  como tem que ser o titulo, como tem que ser a 

capa, a gente nunca acha completo, e acho que tinha que ter um “roteiro” de como a 

gente devia fazer, pra gente não ficar tão perdida, a gente entra na faculdade e 

não tem noção. 

Aluno 6: Pra mim, seria a mudança de data, pra não coincidir com nenhum tipo de 

avaliação que a gente tem, pra gente poder pensar melhor em como fazer o 

portfólio, pra ele ser melhor elaborado, uma aula que explicasse pra gente todas 

as normas e que fosse padrão pra todas as professoras, que não causasse 

confusão a cada mudança de professor que a gente tem, elas querendo cobrar 

diferente da gente. 
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ANEXO A –  QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DE PORTFÓLIO DO ESTUDANTE 
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