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Resumo:  

Este artigo trata-se de um relato de experiência sobre o trabalho desenvolvido com um 

grupo de acadêmicos de Licenciatura em Matemática a Distância da Universidade Federal 

de Pelotas, polo presencial de Cachoeira do Sul. O objetivo do trabalho foi a analise da 

tarefa portfólio, tarefa essa que fez parte do Eixo Geometrias: Espaço e Forma, sendo o 

quinto eixo cursado pelos respectivos alunos. No inicio do Eixo foi apresentado aos alunos 

uma nova forma de avaliação denominada “Portfólio”, na qual, ao longo de 16 semanas, 

deveriam relatar semanalmente seus aprendizados e anexar imagens referentes a semana de 

estudo. A experiência permitiu conhecer e apontar a evolução das aprendizagens 

significativas dos acadêmicos e serviu como auto avaliação e regulação das metodologias 

de apropriação do conhecimento pertinente de cada um.  

Palavras-chave: Portfólio; Conhecimento Pertinente; Saberes Cognitivos; Educação 

Matemática. 

1. Introdução  

A atividade “portfólio” foi realizada ao longo do Eixo Geometrias: Espaço e 

Forma: sendo este o 5° semestre do Curso de Licenciatura em Matemática a Distância, pela 

UFPEL, com um polo situado na cidade de Cachoeira do Sul, no estado do Rio Grande do 

Sul. 

No início do Eixo Geometrias: Espaço e Forma deparamo-nos com uma nova forma 

de avaliação de aprendizagem, o Portfólio. Esse método avaliativo trouxe muitas dúvidas, 

receios e até mesmo aborrecimentos para toda a turma. Era uma novidade que não se tinha 

ideia de qual seria a utilidade. Apresentava-se em uma estrutura intrigante, com uma série 

de questionamentos que deveriam ser respondidos semanalmente, ao longo de 16 semanas, 

além de ter-se que anexar imagens do ‘suposto’ aprendizado durante este período. 
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Decidimos embarcar no portfólio, seguir todas as orientações e responder as 

“questões relevantes” que eram sugeridas. Pois, levando em consideração os ensinamentos 

de Coll: “O primeiro passo para uma aprendizagem significativa consiste em romper o 

equilíbrio inicial de seus esquemas em relação ao novo conteúdo de aprendizagem.” (C. 

COLL, 1994, p.131). 

Vamos detalhar cada uma das questões relevantes sugeridas pela equipe docente 

responsável pelo eixo, para elaboração do portfólio, a seguir: 

1ª questão: Nesta unidade estive (feliz/triste e sozinho/integrado. Se for em grupo, 

coloque o nome dos componentes). 

 Na primeira semana essa questão se mostrou estranha, mas com o passar das 

semanas percebemos a importância dela, o quanto poderíamos mostrar de nos para os 

professores e tutores que estavam tão distantes fisicamente. Além de, indiretamente, fazer 

com que nós discutíssemos algo com nossos colegas para poder citá-los e sermos citados 

por eles. 

 

2ª questão: Quanto ao tempo para realizar as atividades propostas na unidade (foi 

excessivo/suficiente/não foi suficiente, gastei mais x horas). 

 Com essa questão poderíamos nos organizar quanto ao tempo que estávamos 

dedicando aos nossos estudos, mais do que informar aos professores, pois poderíamos 

dizer o que quiséssemos. Porem, isso implicaria uma cobrança intrínseca acerca do nosso 

próprio desempenho, que ao longo das semanas iríamos nos adequar para atingirmos o 

objeto proposto. 

 

3ª questão: As atividades e recursos apresentados e disponibilizados (foram novos, 

conhecia alguns deles, utilizei em classe, sugeri para colegas, não utilizei em classe, 

não são úteis para minha realidade). 

 Aqui tínhamos que explorar as atividades e recursos disponibilizados ao longo 

daquela semana para podermos ter uma avaliação efetiva acerca deles. Isso fez com que 

comentássemos com os demais colegas. E quem já atua em classe pode utilizar e verificar a 

real proficuidade dos materiais. 

 

4ª questão: Consultei, utilizei (livros, PCN, web(s), software, calculadora, material 

manipulativo, recurso audiovisual, outros(s)). 
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 Essa questão mostra a importância de um complemento ao que esta sendo 

disponibilizado. Pois além da matéria dada pelos professores, num curso EAD, a 

autonomia, a busca pelo conhecimento é fundamental e é o que mostrará o diferencial de 

cada um de nós.  

 

Figura 1: Apontamentos no portfólio durante a semana 1. 

 

 Como o eixo é sobre geometria, teria que ter questões específicas em relação a esse 

aprendizado. Então foi-se questionado sobre os conhecimentos geométricos, como se 

observa a seguir: 

5ª questão: Quanto à geometria: 

a) Tive dificuldade em... 

Deveríamos ser sinceros e responder nossas reais dificuldades, até para que os 

professores pudessem reforçar esses conteúdos ao longo do eixo. Também serviu, para 

mostrar o que melhoramos e aprendemos durante as semanas. 

 

b) Tive facilidade em... 

Essa questão também era importante, nela nós podíamos nos sentir confortáveis e 

confiantes por já dominarmos certos assuntos. Miras cita a afirmação de Ausubel, Novak e 

Hanesian (1983) que diz: “o fator mais importante que influi na aprendizagem é o que o 

aluno e a aluna já sabem.” (MIRAS, 2006. p.66). 
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Figura 2: Experimentos e consultas bibliográficas. 

 

c) Foi novo para mim e aprendi que... 

Medir e reconhecer o que é novo, o que nunca havíamos visto, são importantes, 

pois o novo é sempre estimulante e desafiador. 

Sendo o curso EAD, nada mais natural que observarmos nossos esforços, nosso 

comportamento quando não estamos sendo observados, enfim nossa autonomia. 

 

Figura 3: Etapas de construção de uma maquete, escolha de materiais, construção física e utilização do 

software Google SketchUp. 

 

Figura 4: Demonstração da maquete já concluída, representando a Estação Ferroviária de Cachoeira 

do Sul, na semana 15. 
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Figura 5: Feedback avaliando o portfólio da semana 15. 

 

6ª questão: Quanto à dinâmica de trabalho a distância 

a)  Tive dificuldade em.  

Listar nossas dificuldades quanto à dinâmica do trabalho a distância, reconhecer 

nossas fraquezas e limitações, e procurar aperfeiçoá-las da melhor maneira possível, é um 

rompimento de paradigmas, muitas vezes impostos por nós mesmos. 

b)   Tive facilidade em. 

E para rompermos esses paradigmas, saber reconhecer nossas facilidades, o 

autoconhecimento, ajuda a sabermos onde podemos pisar firme e onde devemos ter 

cuidado. 

c)   Foi novo para mim e aprendi que... 

A EAD apresenta muitos recursos, alguns novos, outros de uso mais frequente, e 

mesmo esses de uso frequente podemos passar a vê-los com possibilidades diversas 

daquelas nas quais estamos habituados, e assim vai se formando a aprendizagem. 

 

Figura 6: Familiarização com o Software Google SketchUp. 



V Jornada Nacional de Educação Matemática e XVII Jornada Regional de Educação Matemática 
Universidade de Passo Fundo – Passo Fundo, Rio Grande do Sul – 05 a 07 de maio de 2014

 
  

 

7ª questão: O que você pensou, utilizou: 

a) Dos recursos (aprendi, conheci...). 

Essa questão sobre os recursos disponibilizados além de nos forçar explorar os 

recursos, possibilitou varias vezes a descoberta de novos, diferentes e muito úteis, novas 

ideias, novos horizontes.  

 

Figura 7: Construção da maquete física. 

 

Figura 8: Considerações sobre a aprendizagem da semana 12. 

b) Da história, considero importante... 

 

Figura 9: Considerações sobre geometria na natureza e estudo sobre a história da matemática. 
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Particularmente, a historia é o que mais me atrai, em todos os portfólios, sempre 

busquei mais da historia que os materiais base das semanas nos ofereciam, complementos 

da historia com filmes, livros, textos e artigos sobre os personagens, que são a base do 

conhecimento que temos hoje, é fundamental saber de onde surgiram as coisas, como 

foram descobertas. “Apoia-se no fato comprovado de que o homem, ao longo da historia, 

foi produzindo conhecimento eficaz, e esse conhecimento pode se conservar e acumular, 

transmitindo-o às novas gerações.”(SACRISTÁN, PÉREZ GÓMEZ, 2000. p.66) 

 

c) Da dificuldade dos alunos, não sabia... 

Essa questão é mais específica para quem já esta atuando em salas de aula, pois 

teriam a possibilidade de analisar seus alunos e descobrir o que eles estão aprendendo, 

quais são as suas dificuldades etc... Isto é, passar a olhar os alunos com um ‘olhar crítico’ a 

fim de tentar aperfeiçoar o próprio método de ensino e suas práticas docentes para que eles 

consigam superar suas dificuldades. 

 

d) Quanto à relação com o cotidiano, posso apresentar outro exemplo, faço o 

seguinte... 

Quais são nossas atitudes cotidianas, o que estamos utilizando, como estamos 

utilizando, de que forma estamos nos aperfeiçoando, como educandos e como educadores. 

Essa reflexão faz com que nos “ponhamos no eixo”, nos situemos em prol de nosso 

objetivo. “O professor que não leve a sério sua formação, que não estude, que não se 

esforce para estar a altura de sua tarefa não tem força moral para coordenar as atividades 

de sua classe.” (FREIRE, 1999, p. 103)  

 

e) Gostaria de comentar ou sugerir... 

Comentários e sugestões em geral, poderíamos falar de tudo que não achávamos 

certo, sugerir melhorias em diversos aspectos que foram expostos durante as semanas, 

poderíamos até sugerir uma nova metodologia para o material base, que nos foi 

apresentado durante a semana, pois nem sempre seguimos uma mesma linha de raciocínio, 

o que nos ajudaria a sanar eventuais duvidas e assim por diante. Para Freire, “não há saber 

mais ou saber menos, há saberes diferentes.” (1987, p. 68). 
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3. Considerações Finais 

Ao final de um semestre de estudos, trabalhando diariamente, podemos chegar a 

conclusão que o uso do portfólio é um excelente recurso avaliativo na educação em geral, 

por ser capaz de mostrar todo o percurso de aprendizagem do aluno. É, como diz Alarcão, 

“um timoneiro” para a construção do nosso conhecimento. O portfólio gera um 

conhecimento pertinente, sendo uma excelente forma de realmente nos proporcionar a 

apropriação desse saber, pois a autonomia que é estimulada para a elaboração do portfólio 

propicia a construção do próprio ensino e nos deixa predispostos a entender e internalizar o 

conhecimento. “Criar, estruturar e dinamizar situações de aprendizagem e estimular a 

aprendizagem e a autoconfiança nas capacidades individuais para apreender são 

competências que o professor de hoje tem de desenvolver.” (ALARCÃO, 2003, p. 30) 
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