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1. INTRODUÇÃO 
 

O início desse novo século trouxe para o debate acadêmico a consciência de 
que a Universidade precisa tomar posição acerca da sua ação educativa, no sentido de 
que ela possa responder não só aos novos desafios da sociedade do conhecimento, mas, 
ao mesmo tempo, participar de processos que contribuam para a superação da 
desintegração social e para a junção de saberes, uma vez que o conhecimento não pode 
ser prerrogativa de poucos. 

Isto significa desencadear uma ampla discussão que supere conceitos já 
ultrapassados, mas, que persistem em continuar no meio acadêmico, dificultando a 
compreensão mais abrangente do ato pedagógico que ocorre em sala de aula, seja esta 
onde for. É ter como horizonte um compromisso com a condução dos estudantes à 
construção ativa de um conhecimento crítico e pertinente, que supere a simples 
transmissão de conhecimentos já cristalizados.  

No âmbito das universidades brasileiras têm se discutido sobre as concepções 
de qualidade do ensino, inovação e avaliação educacional. Entretanto, as características 
hegemônicas nos processos de ensino e aprendizagem, tem sido o repasse aos discentes 
de volumosas informações, muitas vezes, superficiais, travestidas de conteúdos 
supostamente imprescindíveis ao aprofundamento, conceitual e teórico, exigidos pelo 
mercado. No tocante à aferição dessa presumível aprendizagem,  predomina a repetição 
escrita de conteúdos através de provas, testes ou trabalhos práticos e dissertativos, 
voltados aos aspectos técnicos da formação profissional. 

Tal situação se repete no âmbito do ensino das profissões de saúde.  Na 
temática avaliação surgem dimensões e aspectos como: norma, regra, medida, disciplina, 
conceitos, poder, técnica, excelência, regulação, entre outros. Isto é, apesar das 
freqüentes reformas curriculares realizadas nos diferentes cursos da área da saúde na 
UFRN, a avaliação da aprendizagem permanece praticamente inalterada no decorrer do 
processo evolutivo do ensino, pois continua fortemente vinculada aos aspectos  
somativos desse processo. Assim, permanecem como fortes inibidores da capacidade 
crítica e reflexiva, tanto de professores como de alunos. 

Paradoxalmente, organizar um currículo em termos de competências significa 
preparar os alunos para um saber-fazer reflexivo, crítico, no contexto do seu grupo social. 
Para Nuñes; Ramalho1, trata-se de colocar a educação a serviço das necessidades reais 
dos alunos em relação à sua preparação para o início do exercício da profissão. Isso 
significa que na atualidade é indispensável tornar a evolução a pedra fundamental do 
ensino e da aprendizagem, conforme explicita Hoffmann2,  “[...] a avaliação é a reflexão 
permanente do educador sobre a sua realidade e o acompanhamento passo a passo  do 
educando, na sua trajetória de construção do conhecimento”. 



No segundo semestre do ano 2000, a partir do Projeto de Educação Saúde e 
Cidadania (PESC), surgiu na Universidade Federal do Rio Grande do Norte a Atividade 
Integrada de Educação Saúde e Cidadania (SACI) como iniciativa estruturante no espaço 
de flexibilização dos Projetos Pedagógicos dos cursos da área de saúde.  

Na busca pelo estabelecimento da relação, educação, saúde e cidadania, através 
do trabalho multiprofissional e interdisciplinar, foi formalizada e integralizada nos 
currículos acadêmicos como uma disciplina optativa e complementar, ofertada 
semestralmente, aos alunos iniciantes dos cursos de Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, 
Medicina, Nutrição e Odontologia.  

Na SACI, a opção pelo uso do portfólio surgiu da necessidade de buscar 
procedimentos de avaliação capazes de superar as formas tradicionais ainda presentes na 
academia que, além de classificatórias, são excludentes. Na perspectiva de romper com 
esse modelo, adotamos o conceito de Hernandez 3 que referencia o portfólio de 
aprendizagem como:  

[...] um continente de diferentes tipos de documentos 
(anotações pessoais, experiências de aulas, trabalhos pontuais, 
controles de aprendizagem, conexões com outros temas fora da 
escola, representações visuais, etc) que proporciona evidências 
do conhecimento que foram sendo construídas, às estratégias 
utilizadas para aprender  e a disposição de quem o elabora 
para continuar aprendendo. 

 
Portanto, além de sua produção acadêmica, o discente é incentivado a 

colecionar no portfólio, o registro das suas reflexões e impressões sobre a disciplina, 
opiniões, dúvidas, dificuldades, reações aos conteúdos e aos textos discutidos, 
sentimentos, conceitos dos temas estudados, interação com os tutores e, aspectos 
considerados mais relevantes durante o desenvolvimento das atividades na comunidade. 

Deve incluir ainda, referências sobre experiências de aprendizagens 
diversificadas como investigações complementares ao conteúdo, pesquisas, participação 
em outras atividades extra-universidade e comentários importantes. Em suma, trata-se de 
um registro individual, contínuo, dialógico e de reflexão sobre as experiências 
vivenciadas ao longo de seis meses. 

Dessa forma, a adoção do portfólio na SACI oferece aos alunos a oportunidade 
de registrar continuamente experiências e êxitos significativos para eles, além do tutor 
poder acompanhar o desenvolvimento dos seus desempenhos individuais numa 
perspectiva dialógica, de modo a conhecer suas fragilidades e potencialidades.  

No processo de construção do portfólio é importante que eles se compreendam 
como sujeitos do seu próprio pensar e, portanto, devem assumir a responsabilidade por 
sua execução. Assim, é possível conhecer a organização do saber do aluno; o 
desenvolvimento da competência lingüística, de competências para avaliação do seu 
próprio trabalho e a capacidade de auto-aprendizagem; o exercício de uma prática 
reflexiva e analítica; a emissão de julgamentos; a defesa das suas idéias; a criação de 
novas idéias e práticas no contexto plural e dinâmico da Atividade Integrada de 
Educação Saúde e Cidadania-SACI. 

Neste sentido, é nosso propósito neste artigo estabelecer alguns princípios que 
possibilitem a organização das produções dos estudantes e a sua avaliação pelos tutores, 
em consonância com os seguintes objetivos: a) mobilizar nos estudantes o despertar de 



um conjunto de conhecimentos e habilidades no campo das relações interpessoais que 
possibilite trabalhar em equipe interdisciplinar e multiprofissional; b) aprender a 
identificar e priorizar problemas de uma comunidade e a agir sobre eles; c) refletir sobre 
os princípios e valores que orientam o aprimoramento ético e cidadão no relacionamento 
com colegas da própria equipe, profissionais de saúde e com as pessoas da comunidade. 

 
2. PRINCÍPIOS QUE ORIENTAM A ELABORAÇÃO DE UM PORTFÓLIO DE 
APRENDIZAGEM  

Eis alguns princípios norteadores para a construção dos portfólios de 
aprendizagem na perspectiva de acompanhar o progresso do aluno, reorientar rumos e 
constatar o domínio de conhecimentos e competências essenciais para o futuro exercício 
profissional: 

 
1. Organização. 

Organizar, segundo Ferreira4 é: 1. Constituir o organismo de; estabelecer as 
bases de; ordenar, arranjar; dispor. 2. Dar às partes de um corpo a disposição necessária 
para as funções a que ele se destina. 3. Tomar uma organização definitiva; constituir-se; 
formar-se. Sendo assim, orientamos que o aluno deve escrever o portfólio a cada aula, 
como se estivesse escrevendo um diário e especificando, data, local, conteúdos, 
competências e habilidades trabalhados. Isto significa que o aluno deve especificar o 
porquê de ter selecionado cada uma das evidências que o compõe e estabelecer 
minimamente, as bases para a organização dos saberes apreendidos. 

 
2. Cumprimento dos prazos. 

Verificar  no plano de ensino e cronograma de aulas, as datas para a entrega 
dos portfólios parciais e finais aos tutores. O cumprimento dos prazos é importante para 
que os mesmos acompanhem o progresso do aluno, corrijam os possíveis erros e 
reorientem o estudo.  

 
3. Criatividade 

Criar. 1. Dar existência a; tirar do nada. 2. Dar ordem a; gerar; formar. 3.Dar 
princípio a; produzir; inventar; imaginar; suscitar. 4. Estabelecer, fundar; instituir. 
Criatividade. 1. Qualidade de criativo 2. Capacidade criadora; engenho, inventividade  
como alerta Ferreira4. 

A criatividade pressupõe, segundo Martinez5, “[...] uma pessoa que, em 
determinadas condições e por intermédio de um processo, elabora um produto que é, pelo 
menos em alguma medida, novo e valioso”. 

A propósito, Gloton; Clero6, Castanho7 apontaram os seguintes critérios, 
importantes para o desenvolvimento da  criatividade: 1. Sensibilidade aos problemas (o 
que permite notar as sutilezas, o pouco comum, as necessidades e os defeitos nas coisas e 
nas pessoas); 2. Estado de receptividade (manifestando que o pensamento está aberto e é 
fluente); 3. Mobilidade (capacidade de adaptar-se rapidamente a novas situações); 4. 
Originalidade (propriedade considerada suspeita pela ordem social e uma das mais 
importantes do pensamento divergente, isto é, capaz de apreender relações entre fatos 
nunca anteriormente notados e de produzir formas novas); 5. Atitude para transformar e 
reconstruir (atitude de transformar, estabelecer novas determinações dos materiais e 
substâncias, diante de novos empregos; 6. Análise (faculdade de abstração por meio da 



qual passamos da percepção sincrética das coisas à determinação dos detalhes) o que 
permite reconhecer as menores diferenças para descobrir a originalidade e a 
individualidade; 7. Síntese (consiste em reunir vários objetos ou partes de objetos para 
dar-lhes um novo significado); 8. Organização coerente (é por meio dessa atitude que o 
ser humano harmoniza seus pensamentos, sua sensibilidade, sua capacidade de percepção 
com sua personalidade).   

Sendo assim, produzir portfólios para os alunos deve significar o exercício 
progressivo da imaginação na construção da aprendizagem. Caberá aos tutores captar o 
sentido do aprender para quem aprende, abrindo-se permanentemente, às múltiplas 
formas de expressão e de linguagens registradas nos portfólios. Não obstante, é 
importante reforçar que a criatividade é avaliada através da qualidade das idéias expostas 
pelos estudantes durante o processo de construção do conhecimento. Portanto, cabe ao 
aluno formular suas próprias idéias e  fazer escolhas fundamentadas no desenvolvimento 
de uma postura investigativa permanente, buscando formas diferentes de explorar a 
realidade. 
 
4. Comunicação escrita 

A comunicação escrita deve ser a base das conexões entre o tutor e o aluno. 
Assim, registre suas experiências mais significativas, emitindo sua opinião sobre elas. É 
importante reconhecer que a grande variedade dos registros escritos no portfólio 
possibilita essa interação mesmo quando os encontros presenciais não são possíveis.  

Essa rica fonte de informação e a habilidade em comunicar, apresentam várias 
possibilidades e, uma delas, é a sua reconstrução a partir das escolhas e decisões tomadas 
pelo aluno. Também é possível verificar  se o educando na busca pela construção do seu 
conhecimento, desenvolve uma postura investigativa permanente e atua 
colaborativamente para a resolução dos problemas identificados na comunidade. Nesta 
perspectiva, busca-se a capacidade de comunicação e expressão discente. Quanto a isso,  
Ferreira4 sugere: 

Comunicação 1. Ato ou efeito de comunicar(se) 2. Ato ou efeito 
de  emitir, transmitir e receber mensagens por meio de 
métodos e/ou  processos convencionados, quer através da 
linguagem falada ou escrita, quer de outros sinais, signos ou 
símbolos, quer de aparelhamento técnico especializado, sonoro 
e/ou visual.  
Escrever. 1. Representar por meio da escrita. 2. Redigir ou 
compor 3. Exprimir-se por escrito. 
 

 
Convém lembrar aos tutores que o educando constrói seu conhecimento em 

interação com o mundo. A realidade apreendida é uma representação da realidade 
objetiva  que ele internaliza, ajustando-a e transformando-a a partir da sua realidade 
pessoal, da mesma forma que a sua existência é confirmada pelo olhar dos outros. 
Conseqüentemente, também o que ele diz ou escreve é  a representação do seu 
pensamento, não é o próprio pensamento. Algumas vezes, em situações reais, não 
consegue expressar o que pensa ou sente como gostaria, porque para que haja o diálogo 
sincero, torna-se necessária construir uma ética do dialogar, cujo fundamento principal é 
a liberdade, muitas vezes ausente na relação educador-educando.  



É importante compreender que os sentidos que constroem o real estão em 
permanente evolução e o acompanhamento tutorial dialógico precisa ajustar-se a tal 
dinâmica, ultrapassando as anotações de caráter somativo em direção às anotações 
gradativas e complementares4. E mais, é lícito ressaltar que o portfólio como 
procedimento avaliativo é algo mais que a descrição dos fatos. O que o particulariza é o 
processo constante de reflexão. 

 
5. Teorização e aplicabilidade na realidade 

Este domínio exige competências técnicas bastante complexas: análise, síntese, 
estabelecimento de correlações, postura criativa na busca de soluções e postura crítica 
diante dos fatos. Procure relacionar os textos lidos e discutidos na SACI e em outras 
atividades do seu curso com a realidade local, compreendida a partir dos passeios 
exploratórios, visitas aos equipamentos sociais do bairro, visitas domiciliares, interação 
com colegas, profissionais de saúde, lideranças comunitárias, tutores e pesquisas 
realizadas. Registre no portfólio todo o material pesquisado por você durante o período 
destinado ao levantamento bibliográfico, fazendo uma síntese dele e analisando a sua 
aplicabilidade na realidade local. 

Ao longo da Atividade de Educação Saúde e Cidadania (SACI) a avaliação 
desse domínio deve ser orientada para evidenciar o desenvolvimento das seguintes 
competências e habilidades: a) capacidade de estabelecer relações; b) capacidade de 
analisar, criticar e recriar fatos à luz das teorias; c) capacidade de identificar as causas 
dos problemas; d) capacidade de propor alternativas de solução com base em referencial 
teórico; e) capacidade de recriar conceitos com base em dados da realidade. 

 
6. Reflexão e posicionamento crítico 

Reflexão. 1. Ato ou efeito de refletir-(se) 2. Volta da consciência, do espírito, 
sobre si mesmo, para examinar o seu próprio conteúdo por meio do entendimento da 
razão. 3. Cisma, meditação; contemplação. 4. Consideração atenta; prudência; 
discernimento. 5. Ponderação, observação, reparo, explicita  Ferreira4. 

Crítica. No grego, o verbo krino (que é a raiz de termos como crítica e crítico) 
significa exatamente as ações de discernir, de distinguir, de interpretar e julgar. Isto é, 
significa avaliar e julgar um objeto, uma idéia, através de alguns padrões ou 
fundamentos. Quando desconhecemos o tema e suas bases conceituais ou fundamentos, a 
crítica perde seu valor e traduz-se em mera opinião.  

Por outro lado,  mesmo as críticas criteriosas devem se apresentar como uma 
“leitura possível”, uma vez que tudo faz parte e emerge do lugar intelecto-existencial de 
quem avalia e, portanto, não devemos ser arrogantes. O exercício crítico nessa 
concepção, conforme reforça Morais8,  deve garantir abertura permanente ao diálogo, o 
respeito às individualidades dos outros e, sobretudo, a busca por fecunda convivência 
entre os diferentes.  

Na SACI  a refletir criticamente é o exercitar permanente de uma consciência 
abrangente, questionadora e autônoma. É o aprendiz ir além do que observa, lê ou escuta, 
e busca em cenários de ensino reais, diferentes perspectivas para compreender a si 
mesmo, a legitimidade do outro e os fatos à sua volta. Neste sentido, é interessante 
observar se o estudante continuamente avalia os resultados das suas escolhas e o impacto 
das suas ações, diante das situações complexas vivenciadas na comunidade. 
 



7. Interação com colegas, tutores, profissionais de saúde e lideranças comunitárias e 
posicionamento diante dos conflitos interpessoais. 

Fundamentada na Pedagogia da Problematização e na aplicação do Método do 
Arco, segundo Bordenave9, criam-se às condições favoráveis para promover, ao mesmo 
tempo, a transformação individual e social, em situação grupal. A SACI tem favorecido o 
aumento da capacidade do aluno como participante e agente de transformação social, 
levando-o a reconhecer problemas reais, a fazer questionamentos relevantes que o 
conduzam a uma busca de soluções adequadas, ciente dos conflitos permanentemente 
presentes nas relações estabelecidas entre diferentes atores sociais,  na discussão e 
negociação com a comunidade, na escola do bairro, no serviço de saúde, em 
organizações não governamentais, dentre outros.  

A avaliação desse domínio deve estar orientada para evidenciar no aluno o 
desenvolvimento das seguintes competências e habilidades: a) capacidade de 
comunicação e de expressão; b) capacidade de se relacionar no grupo; c) capacidade de 
respeitar os demais; d) capacidade de estabelecer vínculos; capacidade de trabalhar em 
equipe; e) capacidade de trabalhar com os profissionais de saúde, tutores e demais 
membros da comunidade. 

 
8. Habilidade para superar dificuldades 

Gutierrez10 lembra que: “[...] não se trata de avaliar o conteúdo pelo próprio 
conteúdo, mas o modo como a informação, os conceitos passam a acompanhar processos 
de reflexão, de crítica, de expressão, de vida em definitivo”. 

Neste sentido é nosso propósito orientar a avaliação da aprendizagem para 
estabelecer o desenvolvimento das seguintes habilidades e competências: a) capacidade de 
observação; b) capacidade de comparação; capacidade de análise; capacidade de síntese; 
capacidade de julgamento; capacidade de elaborar projetos de ensino/intervenção; 
capacidade de intervir na realidade. 

Subjacente a tal perspectiva,  para Schon11, faz-se compreensão e 
aprendizagem na ação, na busca do desenvolvimento das competências profissionais 
abrangentes que visam essencialmente, mas não exclusivamente, saberes teóricos, 
procedimentais e condicionais, mas, sobretudo, o refinamento de uma prática 
questionadora e reflexiva.  

Na SACI, a utilização do portfólio como procedimento de avaliação baseia-se 
na idéia da natureza evolutiva do processo de aprendizagem e nos permite apreciar a 
relação das partes com o todo em cenários de ensino reais, além da indissociabilidade 
entre ensino, pesquisa e extensão, tornando realmente significativa a relação entre a teoria 
e a  prática. 

 
9. Compromisso em alcançar os objetivos programados 

Na concepção mediadora a avaliação é substancialmente reflexão, capacidade 
única e exclusiva do ser humano de pensar sobre os seus atos, de analisá-los, julgá-los, 
interagindo com o mundo e com os outros seres, influindo e sofrendo influências pelo 
pensar e agir2 . Os tutores na SACI   permanentemente perguntam aos alunos, ao iniciar, 
ao desenvolver e ao finalizar etapas de discussão sobre um determinado problema. 
Propõem atividades educativas diversificadas, diferentes dinâmicas, observam, intervêm 
com explicações, inserem dúvidas como princípio pedagógico, trabalham os aspectos 
conceituais, criam momentos de confronto e interação grupal, valorizam as múltiplas 



formas de expressão, têm o aluno como referência e o aluno é parâmetro de si mesmo, 
selecionam os conteúdos emergindo dos objetivos, em busca das competências e 
habilidades gerais inerentes às profissões da área da saúde.  

A aula é compreendida como um espaço para a dúvida, leituras, interpretações 
e construções de textos, trabalhos em grupo, elaboração de projetos de ensino, portfólios, 
poesias, músicas, observações, vídeos, desconstruções, e o contato direto com a 
comunidade e seus problemas. Ensinar é propor questões mobilizadoras e saber ouvir. 
Nesse movimento permanente as indagações são sucedidas  por uma expectativa sempre 
respeitosa diante das respostas.  

O estudante, por sua vez, explicita através dos portfólios suas experiências, 
seus propósitos e reflexões em sua reconstrução do processo de aprendizagem. Através 
da interpretação desses registros, os tutores conhecem necessidades e interesses 
individuais em suas múltiplas dimensões (humana, cognitiva, política, ética, filosófica). 

 
10. Sentido, coerência e aprendizagem 

É possível analisar os portfólios dos estudantes interpretando a natureza dos 
seus erros e acertos, globalmente. Trabalhar as suas dificuldades a partir do diálogo e 
promoção da expressão das suas idéias e atitudes também é possível, a partir de 
perguntas, tais como: a) responda a cada dia as seguintes questões: o que aprendi e o que 
não aprendi na aula de hoje? b) quando faltar à aula, explique o motivo e responda: o que 
deixou de aprender na aula de hoje? c) a minha falta comprometeu o grupo? d) quando 
for participar de aulas, congressos, seminários e encontros, registre como esse 
conhecimento pode ser aplicado no cenário de ensino-aprendizagem da SACI; e) quando 
faltar devido a problemas de saúde, registre que encontra-se doente, tipo de doença e, 
logo após a sua reabilitação reflita sobre o que é saúde, doença, vida, morte e emita sua 
opinião sobre isso; f) registre também que a sua vida e saúde são importantes para todos 
os que fazem a SACI. 

Dessa forma, compete aos tutores organizar situações e discussões no sentido 
de antecipar a compreensão sobre os passos subseqüentes do programa, impedir que o 
sentimento do insucesso se instale, gere angústias e obstrua o processo de produção do 
portfólio. Assim, no processo da orientação, é possível manter o aluno na perseguição 
dos objetivos definidos pela SACI, estimulando o seu percurso cognitivo, a 
internalização do conhecimento e sugerindo a reescrita e o aperfeiçoamento do texto 
produzido a cada aula, sempre que necessário. 

Por outro lado, é essencial respeitar as escolhas do aluno, condições de 
aprendizagem e o ritmo de cada um, procurando estabelecer conexões entre a escrita do 
portfólio e a prática profissional e cidadã, na tentativa de consolidar os elementos de 
reflexão indispensáveis à construção do conhecimento. 

A avaliação desse domínio deve estar orientada para evidenciar no aluno o 
desenvolvimento das seguintes competências e habilidades: a) capacidade de 
comunicação e de expressão; b) capacidade de se relacionar no grupo; c) capacidade de 
respeitar os demais; d) capacidade de estabelecer vínculos; capacidade de trabalhar em 
equipe; e) capacidade de trabalhar com os profissionais de saúde, lideranças comunitárias 
e tutores; capacidade  de exercitar práticas ético-humanistas, políticas, técnicas e de auto-
desenvolvimento, voltadas para a promoção da saúde; a tomada de decisões; a liderança; 
a identificar, selecionar e agir sobre problemas e a educação permanente.  

 



3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O processo ensino-aprendizagem proposto pela Atividade Integrada de 

Educação Saúde e Cidadania (SACI) engloba aspectos relativos a uma formação geral 
com o desenvolvimento de competências sociais e humanas. Visando uma formação e 
construção de conhecimento de forma integrada, se propõe a ampliar a visão do ser 
humano sobre si mesmo, descobrindo e desenvolvendo novas potencialidades, de forma 
mais criativa, flexível e harmônica.  

De acordo com Migliori12, a atividade educativa que apresenta tais 
características atua em torno de três eixos direcionadores: a  criação do conhecimento; o 
desenvolvimento do potencial humano e a vivência de valores humanos. 

Diante disso, tais eixos orientadores qualificam as experiências oferecidas pela 
SACI a cada semestre, que por seu caráter essencialmente prático na busca pela 
construção de um conhecimento socialmente responsável, requer para avaliação 
procedimentos próprios e sensíveis que permitam, mais do que simplesmente medir, mas 
acompanhar o processo de aprendizagem numa ação investigativa e reflexiva. 

Apesar das virtudes da utilização do portfólio aqui enumeradas, é importante 
lembrar tanto a sua viabilidade no ensino presencial como no virtual e que sua adoção 
deve ser precedida de esclarecimentos para tutores e alunos, de modo que todos tenham 
compreensão do processo. Sua elaboração exige tempo, porque procura valorizar todas as 
aulas em todos os seus momentos; abertura à novidade; compatibilidade com outros 
procedimentos de avaliação e, sobretudo, o reconhecimento que ainda assim, é 
insuficiente para avaliar todas as dimensões da aprendizagem. Subjacente a tal 
perspectiva, Migliori12 reforça que:  
 

[...] A ação humana tem duas dimensões: uma mensurável, 
concreta e quantitativa; outra não mensurável, abstrata e 
transcendente. Quantificamos quanto custa um projeto, mas 
não podemos utilizar as mesmas metodologias de cálculo para 
dimensionar a felicidade que ele pode gerar. Qual a 
contrapartida? Uma proposta de desenvolvimento onde haja 
coerência entre o que a cabeça pensa, o que o coração sente e o 
que as mãos fazem. Qual a expectativa de resultados? A 
construção de um mundo melhor. 

 
Diante do exposto, torna-se lícito concluir que o portfólio, no contexto em que 

é aplicado na SACI, possibilita a apreensão das reflexões, opiniões, dúvidas, 
dificuldades, potencialidades, críticas, reações aos conteúdos e às experiências 
vivenciadas no cotidiano comunitário, constituindo-se em um grande aliado para a 
construção do conhecimento humano, porque fundamenta-se na valorização da palavra e 
da ação, e, tem permitido, uma avaliação individual, diagnóstica, qualitativa, formativa e 
continuada do processo ensino-aprendizagem, como um dos elementos norteadores de 
uma formação profissional crítica, reflexiva e emancipatória. 
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