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1. Uma etapa importante consiste em trabalhar junto ao aluno a compreensão sobre o conceito de 
portfólio e verificar se ele está inteiramente compreendido (caso contrário sugerir a releitura do texto 
intitulado  aprendizagem significativa e avaliação emancipatória: o portfólio como procedimento de 
avaliação). 

 
2. O diálogo,  do grego (dia= através; logos=palavras), se constrói quando se olha para as idéias, nossas 
e alheias, como sendo representações de partes da realidade. Nesse  movimento de pensar desatento, por 
vezes confundimos a própria realidade com a nossa forma de entendê-la. Para Freire (1999) o diálogo não 
se trata de uma técnica ou de uma tática. Deve ser entendido, como “algo integrante da nossa 
natureza histórica, na medida em que, trata-se do encontro dos homens no mundo para 
transformá-lo”. O diálogo Freiriano é uma forma criativa de relacionamento humano, que pode ocorrer 
entre iguais e diferentes, mas nunca entre antagônicos, isto é, dialogar é buscar cooperação, 
negociação, tecer acordos, visando a transformação da realidade pela tomada de consciência dos 
próprios sujeitos envolvidos no processo. 
 

 
3.Fazer uso do tempo relativo aos prazos estabelecidos para a produção dos portfólios no início e ao 
longo da disciplina, como forma de envolver os alunos para alcançar os objetivos propostos. Nessa 
perspectiva, os erros cometidos não devem ser considerados perda de tempo e/ou fracassos no 
processo ensino-aprendizagem, mas como oportunidades para retomar o ponto de partida. Assim sendo, 
trabalhá-los positivamente faz parte da estratégia pedagógica. 

 
4.Sempre que abordar os conteúdos escritos nos portfólios, procurar fazê-los delicadamente,  com 
palavras suaves, respeitosas, sugerindo atitudes de incentivo e encorajamento. Aprender  é como 
conversar: recriamos o nosso próprio discurso à medida em que interagimos com o discurso alheio e vice 
versa. (Parabéns, portfólio muito bom!; muito bem, você compreendeu perfeitamente o conteúdo 
apresentado nessa aula; parabéns portfólio reflexivo).  Para Vygotsky(1991), vamos construindo 
nossas próprias idéias, dando sentido as nossas experiências a partir do confronto com as idéias 
alheias. 
 

 
5.Estimular  os alunos a destacar os seus dizeres e fazeres significativos, visando a reestruturação do 
saber fazer (  O que acham sobre os conteúdos? Como vocês pensam sobre o passeio exploratório? O 
que vocês tem a dizer sobre tal assunto?). 

 
6.Procurar motivar a escrita do portfólio, relacionando-o com a prática profissional de cada um, na 
tentativa de consolidar os elementos de reflexão indispensáveis à construção do conhecimento. ( O que 
isso tem a ver com vocês?  E com a sua vida cidadã? O que isso tem a ver com a sua futura prática 
profissional?) 
 

 
7.Motivá-los a ver o referencial teórico (textos usados nas disciplinas SACI/POTI) no sentido mais 
dinâmico possível, como algo indissociável da prática e capaz de nos revelar algumas explicações 
sobre os conflitos advindos das situações concretas vivenciadas na comunidade. 

 
8.É importante a socialização das dificuldades e sucessos que são mais ou menos comuns ao grupo, 
procurando também identificar os problemas específicos pertinentes as etapas de execução da tarefa. (A 



Zona de desenvolvimento proximal segundo Vygotsky: “com a ajuda do outro seria possível 
aprender e avançar no desenvolvimento”). 
 

 
9.Impedir que o insucesso se instale, gere angústias e interrompa o processo de produção do portfólio. 
Sempre que possível estimular o avanço de uma ação simples para outra mais complexa. Entretanto, é 
bom enfatizar que a tarefa de produzir portfólios é do aluno e, com isso, ele terá a oportunidade de 
aprender a escrever. É conveniente lembrá-los que praticamente todos os cursos na UFRN, estão 
exigindo na graduação o Trabalho de Conclusão do Curso (TCC). 

 
10.Respeitar  as escolhas e condições de aprendizagem e os ritmos dos alunos, procurando fazer ganchos 
e arrumando o material escrito produzido, sugerindo novas leituras quando necessário, mantendo-os 
continuamente na perseguição dos objetivos definidos pela SACI/POTI. Busca-se com essa estratégia o 
aperfeiçoamento da produção dos portfólios, considerando os seguintes aspectos: a) É possível fazer bem 
o que se está fazendo mal; b) É possível fazer melhor o que se está fazendo bem; c) É possível fazer 
o que não se está fazendo e fazê-lo bem (Zabalza, 2004). 
 

 
11.Sugerir a reescrita do texto quando inadequadamente elaborado (enfatizar a importância de novas 
leituras e, sobretudo, a relação delas com a realidade observada). Convém lembrá-los que a 
compreensão do conteúdo trabalhado a cada dia, antecede a produção do portfólio, da mesma forma que a 
releitura antecede a escrita. (Você compreendeu a aula de hoje? Você sentiu dificuldade ao escrever 
sobre isso? Exponha mais detalhadamente essa dificuldade.... De que forma eu posso lhe ajudar? 
Você não se lembra como as coisas aconteceram nesse dia? Que tal ler os textos X,Y ou Z. 
Parágrafo incompreensível, tente refazê-lo! É importante que você escreva o que aprendeu ou não, 
porque jamais poderei escrever isso por você, certo?) 
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