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ABSTRACT 
This paper presents a study on the assessment as a process of 
dialogue and training in the context of a Bachelor of Pedagogy in 
Distance mode. It was produced from the construction of the 
Learning Portfolio and analysis of students' productions, 
accompanied by assistance and mentoring relations triggered by 
such. It can be concluded about the importance of an evaluation 
process that considers the unity between theory and practice in 
training teachers in basic education.   

RESUMO 
Este artigo apresenta um estudo sobre a avaliação, enquanto 
processo dialógico e formativo no contexto de um Curso de 
Licenciatura em Pedagogia, na modalidade a Distância. Foi 
produzido a partir da construção dos Portfólios de Aprendizagens 
e da análise das produções de alunas, acompanhadas das 
intervenções da tutoria e das relações desencadeadas por essas. 
Foi possível concluir sobre a importância de um processo 
avaliativo que contemple a unicidade entre teoria e prática na 
formação de professores da Educação Básica.   

Palavras-chave 
Avaliação, Educação a Distância, Formação de professores. 

1. CONTEXTUALIZAÇÃO DO ESTUDO  
Este artigo apresenta uma análise sobre a experiência de 
construção e utilização dos portfólios de aprendizagens ao longo 
do Curso de Licenciatura em Pedagogia a Distância da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (PEAD/UFRGS), 
aqui denominados blogs-portfólio. A opção pelos portfólios de 
aprendizagem fundamenta-se na necessidade de articular a teoria e 
a prática da avaliação. Acredita-se que essa proposta possibilita 
vivenciar práticas avaliativas que promovem a aprendizagem e 
podem ser transportas para a prática docente das alunas-
professoras. Segundo Villas Boas (2003, p.120): 

 

 

A preparação para a avaliação tem sido um saber 
marginalizado na formação de professores. O uso do 
portfólio pode ser uma forma de colocá-lo em debate 
justamente em um dos espaços a ela destinados, o da 
formação de professores. Isto requer uma mudança de 
concepção de avaliação: o professor deixa de ser o 
“examinador” e o aluno o “examinado”. Atua-se em 
parceria, sem com isso perder-se o rigor e a seriedade que 
a atividade impõe. 

O contexto deste estudo terá como foco os registros das alunas 
vinculadas a um dos polos de apoio presencial do curso. A partir 
da análise das relações entre as produções das alunas em seus 
blogs-portfólio, as intervenções e os diálogos desencadeados por 
estas, busca-se compreender os processos de construção de um 
novo paradigma de avaliação. Concordamos com Santos (2003) 
que a avaliação deve ser concebida de forma constante e inclusiva 
e, portanto, não está centrada na função examinadora do 
professor. Neste sentido a construção dos blogs-portfólio não 
representa mera transferência da responsabilidade do professor 
para as alunas, mas propõe-se a incluir a autonomia e a autoria 
necessárias para a efetiva aprendizagem. 

É importante destacar que a legislação vigente, relacionada à 
formação de professores da Educação Básica, conforme Parecer 
CNE/CP 9/2001 e Resolução CNE/CP 1/2002, tem como 
princípio orientador o conceito de simetria invertida, como 
apresentam os excertos que seguem: 

1.2. É imprescindível que haja coerência entre a formação 
oferecida e a prática esperada do futuro professor 
1.2.1. A simetria invertida 
A preparação do professor tem duas peculiaridades muito 
especiais: ele aprende a profissão no lugar similar àquele 
em que vai atuar, porém, numa situação invertida. [...] 
Não se trata de infantilizar a educação do professor, mas 
de torná-la uma experiência análoga à experiência de 
aprendizagem que ele deve facilitar a seus futuros alunos. 
(Parecer CNE/CP 9/2001, p.30-31) 
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Art. 3º[...] a coerência entre a formação oferecida e a 
prática esperada do futuro professor, tendo em vista a 
simetria invertida, onde o preparo do professor, por 
ocorrer em lugar similar àquele em que vai atuar, demanda 
consistência entre o que faz na formação e o que dele se 
espera; [...]. (Resolução CNE/CP 1/2002) 

2. PRINCÍPIOS E ORGANIZAÇÃO DO 
CURSO 
Em decorrência Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira 
(Lei no 9.394/96), em especial no item que trata dos Profissionais 
da Educação e incentivada no Programa Pró-Licenciatura1

O planejamento do curso, iniciado em 2004, teve como principal 
preocupação o desenvolvimento de uma proposta administrativa e 
pedagógica flexível, sensível às particularidades das alunas

, a 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul iniciou, no segundo 
semestre de 2006, seu primeiro Curso de Graduação na 
modalidade a Distância: Licenciatura em Pedagogia – 
PEAD/UFRGS. 

2

Este curso, oferecido em projeto especial

 que 
são, ao mesmo tempo, alunas e professoras. Assim, em 
consonância ao projeto ao qual está vinculado, a proposta do 
PEAD parte das ações pedagógicas desenvolvidas pelas alunas-
professoras em seus espaços de trabalho para a construção de 
instrumentos de reflexão, de tal forma que sua experiência 
cotidiana é enriquecida pelas bases teóricas.  

3, visa formar, em Nível 
Superior, professores em exercício na rede pública de ensino do 
Estado do Rio Grande do Sul. Para sua implementação foram 
criados cinco Pólos de Apoio Presencial4

Com duração de 9 semestres, o curso está organizado numa 
proposta interdisciplinar, materializada nas ações do grupo 
constituído pela coordenação geral do curso, coordenadores de 

, em parceria com as 
Secretarias Municipais de Educação. A previsão era que cada pólo 
atenderia cerca de 80 alunas, sendo elas professoras em exercício 
dos municípios circunvizinhos. 

1 Sobre o programa Pró-Licenciatura consultar: 
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/proli_an3.pdf 

 
3 As primeiras experiências da UFRGS, em cursos de graduação 
na modalidade a distância, foram desenvolvidas em projetos 
especiais com entrada única, ou seja, somente um processo 
seletivo por edição. Nestes casos é previsto que as alunas 
reprovadas em mais de uma interdisciplina, no mesmo semestre, 
serão desligadas do curso. Cabe ressaltar que, ao final de cada 
semestre, é realizado um trabalho de Recuperação Intensiva, a fim 
de reduzir a taxa de desligamentos e garantir uma possibilidade de 
aprofundamento dos trabalhos desenvolvidos ao longo do 
semestre por parte das alunas que, por motivos os mais variados, 
não conseguiram realizá-los em tempo hábil. 
4 Segundo artigo 12 do Decreto no 5.622, de 2005: “pólo de apoio 
presencial é a unidade operacional, no País ou no exterior, para o 
desenvolvimento descentralizado de atividades pedagógicas e 
administrativas relativas aos cursos e programas ofertados a 
distância”. 

pólo, coordenadores de cada interdisciplina, professores, tutores 
de sede (à distância) e tutores de pólo (presenciais). 

A organização curricular do PEAD/UFRGS prevê, a cada 
semestre, o desenvolvimento de Seminários Integradores5

3. A OPÇÃO PELO USO DE BLOGS 

 que 
agregam e articulam as demais interdisciplinas do semestre às 
teorias, tecnologias e práticas pedagógicas. Sua principal 
característica é a flexibilização programática que articula as 
particularidades teóricas e metodológicas das diferentes áreas e 
enfoques temáticos, e também atende às necessidades e 
especificidades de cada eixo e pólo. Para isso, apóia-se na 
seguinte dinâmica: 

• encontro presencial realizado no início de cada semestre – 
proposição e discussão das atividades integradoras do eixo; 

• discussões e construções teóricas realizadas a distância, 
em ambientes virtuais, no decorrer do semestre; 

• encontro presencial realizado ao final de cada semestre – 
momento da avaliação das aprendizagens do semestre envolvendo 
professores e tutores de todas as interdisciplinas; 

• outros encontros presenciais agendados sempre que são 
identificadas necessidades.    

Tendo em vista o conceito de simetria invertida, previsto nas 
legislações anteriormente apresentadas, entendido como o “efeito 
de ‘espelhamento’ produzido na ação docente durante a formação 
do professor, num processo de reflexividade em que me enxergo e 
me construo a partir do outro [...]”.  Neste sentido, buscou-se 
possibilitar às alunas do PEAD vivências nas quais, a partir do 
papel de alunas do Ensino Superior, pudessem visualizar também 
sua ação docente e refletir sobre a atividade de ensinar. 

 Contudo, a restrição da utilização do ambiente virtual oficial da 
Universidade impossibilita a experimentação de propostas que 
poderiam ser facilmente transpostas para salas de aula das alunas 
do PEAD/UFRGS. A solução encontrada foi a integração de 
outros espaços da web ao ambiente do curso, cujos critérios de 
escolha baseiam-se em: 

• facilidade de utilização, em termos de domínio das 
ferramentas tecnológicas;  

• viabilidade na comunicação e construção de redes de 
aprendizagens, baseadas na interação entre professores, tutores, 
colegas e web; 

• universalidade do acesso, em termos de disponibilidade e 
gratuidade no cadastro e acesso aos espaços sem precisar, 
obrigatoriamente, qualquer vínculo institucional6

 Segundo Zílio (2006, p. 4), “Blog é uma página na Internet, fácil 
de editar, publicar e atualizar, e tudo isto se faz sem as 
complicações ou as programações necessárias para a publicação 

. 

 
6 A utilização de Ambientes Virtuais de Aprendizagem, tal como 

o Rooda utilizado no PEAD/UFRGS, requer a vinculação a uma 
Instituição que dispõe de servidor que permite a criação de 
turma e o armazenamento dos dados e informações trocados nas 
diversas ferramentas disponibilizadas pelo mesmo. 
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de uma página. Nele qualquer pessoa com um e-mail, portadora 
de senha ou não, pode expor suas idéias, pensamentos, opiniões 
de qualquer lugar do planeta”. No PEAD/UFRGS, utilizamos o 
serviço atualmente oferecido pelo Google (www.blogger.com) 
que compreende o serviço de publicação e de hospedagem na web 
e conta com diversos recursos que facilitam a interação e a 
integração de diferentes recursos multimídia, tais como vídeos, 
fotos, música, entre outros. Além disso, foi criada e 
disponibilizada uma lista com os endereços dos blogs-portfólio de 
cada pólo em uma página do pbworks, de forma a agilizar o aceso 
e a navegação de tutores, colegas e professores.  

 

4. A INTERDISCIPLINARIDADE DOS 
BLOGS-PORTFÓLIO 
O desenvolvimento acelerado das TICs, que dinamiza os 
diferentes processos de construção do conhecimento, reivindica 
novos ambientes de aprendizagem baseados em concepções 
pedagógicas e metodologias que reconheçam a 
multidimensionalidade dos indivíduos, sejam eles presenciais ou 
virtuais.  

Segundo Nevado, Carvalho e Menezes (2007, p. 29), “as 
perspectivas de mudança não residem apenas na disponibilização 
de suportes tecnológicos potentes, mas em novas formas de 
conceber e praticar a educação”. Assim, a principal preocupação 
imposta ao PEAD reside na articulação entre o domínio dos 
aparatos tecnológicos com a concepção pedagógica construtivista, 
na qual alunas, professores e tutores se inter-relacionam 
ativamente na construção, tensionamento  e reconstrução do 
conhecimento, aqui entendido como provisório e inacabado.  

No 3º semestre do PEAD, teve inicio um momento importante 
para o aprofundamento e exploração das potencialidades do blog 
enquanto espaço de registro e reflexão. Não bastava utilizá-lo 
como mero repositório de informações, era fundamental interagir 
com outros espaços da web. Neste contexto, tutores e professores 
buscavam estimular as trocas entre colegas nos blogs através de 
proposições tais como: sugerir a visita ao blog de uma colega que 
tratasse de questões semelhantes; auxiliar na criação de links entre 
as postagens; orientar na criação de marcadores para classificar e 
agrupar as postagens, buscando propiciar o desenvolvimento e 
ampliação das redes de aprendizagem. Cabe destacar que a 
construção dos blogs-portfólios é um fazer constante, que, 
segundo Cecília Warschauer (1993, p. 62), 

ajuda a construir a memória compreensiva, que é diferente 
daquela repetitiva e mecânica. Ela não é só uma 
recordação do aprendido, mas um ponto de partida para 
realizar novas aprendizagens. (...) Assim, o Diário é 
também um instrumento que vai alimentando a ligação 
entre teoria e prática. 

Considerando particularidades de cada pólo, buscou-se 
aprofundar na construção registros e reflexões para constituir o 
blog como um espaço de autoria e diálogos e, paralelamente eram 
explorados os recursos do blog, enquanto ferramenta da Web. 

A proposta de registro nos blogs-portfólio é orientada de modo 
que os professores de Seminário Integrador constroem a proposta 
da tarefa que contemple a reflexão sobre as atividades realizadas 
pelas demais interdisciplinas do semestre em relação às 

aprendizagens das alunas e a prática docente que exercem em seus 
locais de trabalho. A freqüência dos registros deve ser quinzenal, 
no caso especifico do pólo abordado neste estudo.  

No processo de acompanhamento das aprendizagens das alunas 
são utilizados como instrumentos avaliativos os comentários 
realizados pelos tutores de Seminário Integrador e eventualmente 
pelos professores. A partir dos mesmos são levantadas as questões 
mais recorrentes evidenciadas nos registros das alunas, 
objetivando problematizar, mediar a reflexão teórico-prática e 
instigar seu aprofundamento e continuidade. Para exemplificar 
destaco dois comentários realizados pela tutoria nas postagens de 
uma das alunas consideradas nesta pesquisa: 

Podes qualificar mais esta postagem com mais detalhes sobre tua 
proposta e tua reflexão sobre ela: 
* por que foi uma atividade tumultuada? 
* como foi a tua postura durante a proposta? 
Em síntese: o que você aprendeu ao ensinar o que eram gráficos 
para os teus alunos? 
Lembre-se que diferente das reflexões semanais postadas no 
Pbworks, os registros do blog-porfólio de aprendizagem deve 
priorizar a reflexão sobre as tuas aprendizagens. 
Penso que é importante trazer argumentos sobre o que as 
interdisciplinas do PEAD contribuiram para a poposta desta 
atividade. Houve diferença entre a forma que trabalhava esta data 
comemorativa antes do curso? 

Para qualificar este processo, paralelamente a esta proposta 
avaliativa das alunas do PEAD, foram propostas formações à 
equipe de tutores com o intuito de  refletir sobre construção desta 
interlocução com os futuros educadores. Tais discussões 
proporcionaram a criação de um roteiro orientador das 
intervenções nas produções das alunas, especialmente nos blogs-
portfólio, observando os seguintes critérios: 

• clareza textual: DETALHAMENTO – muitas postagens são 
relacionadas com as atividades das interdisciplinas do PEAD, 
porém muitas vezes partem do pressuposto de que a atividade 
realizada é conhecida por todos e, portanto, não a apresentam, não 
deixam claro o que foi realizado; 

• foco: APRENDIZAGEM - existe uma preocupação em mostrar 
(nos blogs) o que foi feito, a aplicação de uma atividade com os 
alunos. Todavia é fundamental a reflexão sobre a ação, sobre as 
aprendizagens de cada aluna-professora; 

• embasamento: 

1. EVIDÊNCIAS – ações concretas que demonstram as 
aprendizagens da aluna. 

2. ARGUMENTOS – posicionamento. Qual a aprendizagem 
identificada? Qual sua relevância e relações com os estudos 
realizados no PEAD? 

3. REFERÊNCIAS – identificar as ideias de outros autores. De 
onde vem esta ideia que utilizo para sustentar, argumentar, 
justificar, contrapor meu pensar?  

Estas reflexões sobre a elaboração dos comentários produzidos 
pelos tutores dos diferentes pólos e interdisciplinas e a solicitação 
de seu registro e arquivamento provocou a elaboração de um 
documento que, além de apresentar uma cópia integral do 
comentário, permitisse a localização em seu contexto original. 
Este registro, construído em plataforma on-line (Google Docs) 
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devido à sua constante atualização, apresenta as seguintes 
informações: nome da aluna, endereço do blog, data e link 
permanente da postagem. Dessa forma, este documento 
organizador do acompanhamento dos blogs-portfólio tornou-se 
uma valiosa fonte de pesquisa para a tutoria que otimiza o 
processo de instigar a interação das alunas com suas colegas. 

Assim, na medida que se caminha para a superação do caráter 
controlador, punitivo e fragmentado da avaliação, se possibilita 
um novo olhar para o erro. Segundo Nevado, Basso e Menezes 
(2004, p. 301): 

Os erros, que costumeiramente são encarados como resíduos a 
serem eliminados, serão entendidos como “erros construtivos” na 
medida em que esses tornam-se “observáveis” para o sujeito e, 
dessa forma, tornam-se fontes importantes de reconstrução. 
Conforme Piaget (1987, 1991), do ponto de vista da invenção, um 
erro corrigido (por regulações) pode ser mais fecundo que um 
êxito imediato, pois a comparação entre uma hipótese falsa e suas 
conseqüências proporciona novos conhecimentos e a comparação 
entre erros provoca novas idéias.  

É importante destacar que esta superação não acontece como um 
passe de mágica, pois todos os envolvidos – professores, tutores e 
alunas do PEAD – vivenciaram muitos anos de formação dentro 
de um modelo de avaliação que punia toda e qualquer 
manifestação do erro. Os blogs-portfólio constituem um espaço de 
grande potencial para a flexibilização e superação desta 
concepção de avaliação e, também, da concepção de ensino e de 
aprendizagem que lhe é inerente. 

Segundo Paulo Freire (1996, p. 22), “a reflexão crítica sobre a 
prática se torna uma exigência da relação Teoria/Prática sem a 
qual a teoria pode ir virando blábláblá e a prática, ativismo”. A 
concepção pedagógica do PEAD está centrada na aprendizagem 
colaborativa e, portanto, prioriza a formação de redes de 
conhecimento que relativizam as relações hierárquicas entre 
alunas, colegas, tutores e professores. Nesse contexto, a utilização 
dos blogs, como espaço para construção dos Portfólios de 
Aprendizagens, busca a integração das ferramentas tecnológicas e 
didáticas às teorias, sendo marcada pelos registros reflexivos do 
aprofundamento conceitual e teórico realizado a partir do PEAD e 
suas relações com as práticas docentes das alunas. 

Ao compreender que a principal característica dos blogs-portfólio 
é sua abertura ao diálogo, torna-se fundamental destacar que são 
espaços de trocas e reflexões sobre os processos de aprender em 
permanente construção, e não meros repositórios de relatos de 
experiência. Cada blog-portfólio se constitui como um artefato 
que, ao fundir processo e produto, evidencia as construções e 
aprendizagens em processo. Neles, a participação dos professores 
e tutores tem como principal função provocar, motivar e mediar o 
processo reflexivo na medida em que:  

Espera-se que a vivência compartilhada com os professores 
formadores e com os colegas em formação contribua para que 
cada um encontre a sua forma de trabalhar e tenha autonomia para 
dirigir situações de aprendizagem para si e para os outros. (...) No 
cerne desta proposta está a apropriação e o direcionamento do 
próprio desenvolvimento profissional.  

Inicialmente, as intervenções, realizadas por meio de comentários 
deixados nas postagens, buscam superar a ideia hegemônica de 
avaliação baseada no binômio certo X errado. Paulatinamente o 

portfólio constituir-se-á como “[...] um instrumento de 
estimulação do pensamento reflexivo, facilitando oportunidades 
para documentar, registrar e estruturar os procedimentos e a 
própria aprendizagem”. 

Entretanto, ainda se faz muito presente em nós a dificuldade de 
lidar com o erro, baseado no pressuposto de que ele deve ser 
evitado, escondido e eliminado. Este medo de errar aparece em 
justificativas da ausência de postagens, afinal, a grande 
dificuldade na escrita neste espaço público – passível de avaliação 
e do olhar do outro – reside no medo de estar errada. Este 
sentimento pode ser percebido no seguinte recorte da postagem de 
uma aluna: 

Recebi mais um e-mail, dos tantos com lembranças e cobranças 
de datas, postagens, leituras, fóruns etc. (...) Não foi necessário 
um só segundo para que a resposta fosse enviada. Entre outras 
coisas, expliquei de meu desespero, de minha falta de tempo e de 
todos os pesadelos que sufocam a mim e a todas do PEAD, 
inclusive a dúvida se estava ou não tendo alguma aprendizagem, 
pela simples razão de não conseguir pensar sobre isso! 

Diante disto, pode parecer fácil dizer que precisamos romper com 
a dicotomia existente entre critérios de certo e de errado 
respectivamente, porém este movimento traz algumas dúvidas: é 
possível pensar além de uma classificação certo/errado? 
Conseguimos fugir destas categorias? Que outras categorias 
poderemos usar?  

Experiências anteriores utilizando o portfólio como procedimento 
avaliativo identificaram, por meio de relatos de professores e 
alunos, que o portfólio de aprendizagens não pode ser utilizado 
como único instrumento de avaliação. 

 No PEAD/UFRGS, a adoção do portfólio de aprendizagens, a 
partir do 3⁰ semestre do curso, constitui mais um elemento para a 
avaliação processual que articula e agrega as aprendizagens 
relacionadas às diversas áreas de conhecimento que compõem o 
currículo do curso. O blog-portfólio compreende o registro 
individual das aprendizagens consideradas significativas pelas 
próprias alunas, acompanhadas das evidências e argumentos que 
as caracterizam como tal. Estes registros, que deveriam ser 
realizados regularmente ao longo de cada semestre, constituem 
uma avaliação processual que promove um constante diálogo 
entre alunas, tutores, professores e conhecimentos. Neles, as 
intervenções feitas em comentários às postagens objetivam 
provocar e aprofundar as reflexões. 

Ao final de cada semestre, as alunas utilizam as postagens 
realizadas no blog-portfólio para construir uma Síntese das 
Aprendizagens, tendo como base questões orientadoras elaboradas 
pelos professores das interdisciplinas que compõem cada eixo. 
Segundo Anastasiou (2003, p. 16):  

Como a aprendizagem exige a compreensão e apreensão do 
conteúdo pelo aluno, é essencial a construção de um conjunto 
relacional, de uma rede, de um sistema, onde o novo 
conhecimento apreendido pelo aluno amplia ou modifica o 
sistema inicial, a cada contato. 
Quando isso ocorre, a visão sincrética, inicial, caótica e não 
elaborada, que o aluno trazia inicialmente, pode ser superada e re-
elaborada numa síntese qualitativamente superior.   

246



Assim, ao promover uma releitura dos registros postados ao longo 
do semestre, abre-se a possibilidade de a aluna ampliar ou 
modificar suas reflexões anteriores. Esta produção escrita não é 
uma mera cópia daquilo que foi escrito e compartilhado no blog-
portfólio, mas constitui uma construção qualitativamente superior. 
Esta síntese deve ser disponibilizada no ambiente virtual utilizado 
pelo curso (Rooda), para ser avaliada por um professor e um tutor, 
que apontam elementos que carecem de reformulação ou propõem 
sugestões para qualificá-la. O encontro presencial final de cada 
semestre é realizado em forma de workshop, no qual as sínteses 
são apresentadas em grupos de aproximadamente dez alunas e 
tendo como banca avaliativa o professor e o tutor que, 
anteriormente, avaliaram as sínteses postadas, além dos colegas 
que assistem a apresentação. 

Cabe destacar que as sínteses produzidas no segundo semestre de 
2009 foram especialmente importantes para esta análise, visto que 
uma das questões orientadoras propunha um olhar reflexivo das 
alunas para a construção de seu blog-portfólio, tal como se 
apresenta na seguinte produção de uma aluna: 

Poderia dizer que o blog é um mal necessário, é mais 
uma atividade a ser realizada, mais uma preocupação, no 
entanto já estou me acostumando com ele, só não se torna 
um hábito, como um diário, por, desculpe a sinceridade, 
ter se tornado tão burocrático, no que diz respeito às 
postagens. É obvio que isso se faz necessário pelas 
condições que este está inserido, um curso, uma 
capacitação, e entendo, mas com certeza quando concluir 
o curso criarei outro, como muitos que já visitei durante 
os últimos semestres, onde também terei a possibilidade 
de colocar minhas construções, minhas dúvidas e trocar 
idéias com outros profissionais da educação, porém de 
uma forma mais informal. 

Neste relato, ainda fica evidente a ideia do blog-portfólio como 
mais uma tarefa para ser cumprida, baseada numa concepção de 
Educação marcada por relações hierárquicas entre alunos e 
professores. Porém, também se pode identificar algumas fissuras 
que indicam uma maior apropriação deste espaço de reflexão e 
produção da autoria. Aqui, compartilhamos da idéia de Orlandi 
(1996, p. 69-70) segundo a qual: 

(...) a função de autor é tocada de modo particular pela história: o 
autor consegue formular, no interior do formulável, e se 
constituir, com seu enunciado, numa história de formulações. O 
que significa que, embora  ele se constitua pela repetição, esta é 
parte da história e não mero exercício mnemônico. Ou seja, o 
autor (...) produz um lugar de interpretação no meio dos outros. 

Pouco a pouco os comentários são entendidos como um outro 
olhar sobre o registro, deixando de ser encarados como sentenças 
e julgamentos. Passam a ser vistos como uma forma de 
colaboração e diálogo, tal como se percebe em nova postagem 
feita pela aluna após questionamento da tutora. 

E respondendo à tua pergunta, “tutora”, acredito que os 
comentários e as colocações que são feitos nas postagens, mesmo 
que não nos agradem muito, sempre servem de aprendizagens, 
pois não aprendemos só com as críticas boas, mas as construtivas 
que muitas vezes pensamos ser ruins também nos levam a pensar 
e refletir pois tudo que nos incomoda ou desacomoda é 
aprendizagem! 

5. UM DESFECHO MOMENTÂNEO 
A prática de construção dos portfólios educacionais, conforme 
propõem os estudos de sobre portfólios ( Vieira, 2002; Carvalho e 
Porto, 2005; Villas Boas, 2005; e Araújo, 2007), objetiva o 
desenvolvimento de profissionais reflexivos, que compreendem 
seu processo de formação como algo permanente. Tendo como 
premissa uma concepção de Educação que acredita que a 
aprendizagem não é mera transferência, mas um processo 
construído continuamente nas relações com os outros e com o 
meio, como também destaca Freire, a utilização dos portfólios de 
aprendizagem no PEAD/UFRGS “contribui para que a 
aprendizagem não seja um momento isolado, proposto somente 
pelo formador, mas, sim, um evento colaborativo” (CARVALHO 
e PORTO, 2005, p. 57).  

Nesse sentido, as análises das produções nos blogs-portfólio, a 
partir dos comentários da tutoria, revelam que estas intervenções 
são fundamentais para a construção da autoria das alunas. 
Todavia, ainda que as intervenções da tutoria sejam qualificadas e 
preocupadas com a produção das alunas, cada uma pode se 
constituir, enquanto autor, em níveis diferentes. 
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