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Resumo: 

O presente estudo visa analisar o uso do Portfólio na aprendizagem de conteúdos da Educação 

Física. Nas últimas décadas muito se tem discutido no campo da formação docente exigindo-se 

uma formação reflexiva que permita e viabilize uma consciência desafiadora e crítica para os 

novos educadores. O professor em formação tem necessidade de desenvolver-se de maneira 

gradativa. Para a formação dos profissionais do ensino, o portfólio e seu uso na formação 

reflexiva e na avaliação formativa tem sido indicado. Será realizado um levantamento de 

referência de bibliografias sobre o Portfólio, o Pensamento Reflexivo e a Avaliação Formativa. 

A questão que orienta a pesquisa é: O portfólio assegura a formação reflexiva dos professores 

de Educação Física? O objetivo do estudo é analisar a utilização do Portfólio na formação 

reflexiva dos professores de Educação Física em um curso de Licenciatura em Educação Física 

na disciplina Prática como Componente Curricular. A pesquisa de natureza qualitativa do tipo 

estudo de caso em um curso de Licenciatura em Educação Física na cidade de Tupã – SP. Os 

atores deste estudo serão vinte sujeitos, como critério de escolha optou-se por dez sujeitos com 

média semestral acima de nove, e dez com média semestral entre sete e oito, em duas disciplinas 

básicas cursadas no semestre anterior, todos do terceiro termo da graduação. Todo o processo 

será orientado sendo realizadas duas entrevistas uma antes da implantação do Portfólio e outra 

após. Será analisado o Projeto Pedagógico do Curso, especificamente o conteúdo das ementas 

das disciplinas e suas funções na formação dos professores de Educação física. Com a técnica 

de análise de conteúdo, serão analisados os relatos de experiência como espaço para reflexão, 

representados na avaliação final pelos alunos descritas no Portfólio. Observa-se através de uma 

pesquisa bibliográfica inicial, que o tema escolhido para o estudo não é amplamente difundido 

no Brasil, o que existe são ações isoladas de trabalho e uma forte influência de autores de outros 

países no embasamento teórico. Foram encontrados no banco de teses da CAPES sete trabalhos, 

sendo que apenas um trata sobre o portfólio e sua relação com a avaliação formativa. As 

pesquisadoras têm encontrado relevantes contribuições à formação de professores com o uso do 

Portfólio, porém com uma análise mais aprofundada este estudo poderá estabelecer outras 

referências contribuindo significamente com produções para a Educação no âmbito da formação 

de professores de Educação Física. 

 
Embora o uso de portfólios seja hoje considerado, em alguns países, uma das 

metodologias de topo nos processos de formação, tal parece não se aplicar com igual 



frequência no caso da formação de professores, enquanto profissionais reflexivos. (Sá-

Chaves, 2000) 

 

Introdução 

A questão que norteia este estudo parte de um trabalho desenvolvido em um curso de formação 

de professores de Educação Física. Nesta pesquisa o Portfólio vem sendo utilizado como 

avaliação formativa na aprendizagem de conteúdos da Educação Física voltados à formação 

reflexiva destes professores.  

Especificamente no contexto da formação destes professores nos últimos anos diversos estudos 

vem sendo desenvolvidos para superar lacunas da formação generalista do antigo professor de 

Educação Física que era voltada a uma tendência técnica esportivista.  Apenas em 2002, por 

uma Resolução do Conselho Nacional de Educação do Ministério da Educação houve uma 

mudança significativa na elaboração dos projetos pedagógicos dos cursos de formação de 

professores no Brasil. De tal fato resultou um esforço por parte dos formadores para que os 

próprios alunos da Licenciatura em Educação Física, compreendessem os processos de ensino e 

de aprendizagem da área de conhecimento considerando sua formação como professor. 

 

A Formação Reflexiva de professores 

Nas últimas décadas muito se tem discutido no campo da formação docente exigindo-se 

formação reflexiva que permita e viabilize uma consciência desafiadora e crítica para os novos 

educadores. Defende-se a superação e resolução de problemas que extrapolam as questões de 

ordem técnico/prática que, por muito tempo, tem sido alvo de estudos na defesa de uma 

formação baseada na transmissão de informação e na prática repetitiva. Deste fato surgiram 

evidentes características tecnicista/acrítica e reprodutiva na ação docente. Sá-Chaves tem 

chamado a atenção para a necessidade de ultrapassagem desse vivenciamento. Falando sobre a 

formação de profissionais do ensino diz: 

Uma ampliação e diversificação do seu olhar, estimulando a tomada de decisões, a 

necessidade de fazer opções, de julgar, de definir critérios, de se deixar invadir por 

dúvidas e por conflitos, para deles poder emergir mais consciente, mais informado, 

mais seguro de si e mais tolerante quanto às hipóteses dos outros. (SÁ-CHAVES 2000b, 

p.15). 

 

Barros e Scheide (2009), citando Schön (2000), mostraram que pelas investigações e 

publicações na década de setenta, a racionalidade técnica predominante nas faculdades e na 

educação ameaçavam a competência profissional com a aplicação do conhecimento científico, 



privilegiado à problemas instrumentais da prática. A dicotomia entre a prática e teoria é o que se 

vivenciava. 

Em se tratando da reprodução na formação docente, fica evidente que esta prática não consegue 

responder às demandas das transformações sociais, científicas de hoje, nesta geração conhecida 

como a do conhecimento e do acesso à informação quase que instantânea. Portanto, a formação 

de professores na busca de um professor reflexivo deve atender a uma tendência voltada à 

competências que lhes permitam intervir no contexto da atuação docente de forma crítica, 

coletiva e integradora dos saberes. 

Vários autores reforçam essa concepção de formação. 

Para Alarcão (2003, p. 23), trata-se de compreensão que assenta na capacidade de escutar, de 

observar e de pensar, mas também na capacidade de utilizar as várias linguagens que permitem 

ao ser humano estabelecer com os outros e com o mundo mecanismos de interação e de 

intercompreensão.   

Neste contexto o professor em formação tem necessidade de desenvolver-se de maneira 

gradativa. A capacidade de transformar a informação em conhecimento que, quando refletido á 

luz dos valores universais, pode representar e orientar uma prática reflexiva. 

Ainda com Alarcão (2003, p.30) pode-se dizer que: 

Formar profissionais capazes de interagir com o conhecimento de forma autônoma, 

flexível e criativa é a melhor preparação para a vivência em nosso mundo super 

complexo, incerto, sempre pronto a exigir novos saberes, inspiradores de novas ações. 

 

Schön (2000), desde a década de setenta afirma que as ações desenvolvidas pelos professores 

em formação devem ser refletidas. É na reflexão sobre as práticas realizadas e avaliadas 

continuamente, que se reconstrói o conhecimento que torna emergente da própria prática uma 

nova compreensão dos fenômenos, numa perspectiva integradora dos refenciais teóricos e da 

informação que apenas na prática reside. 

Sá-Chaves (2000), explica que o conhecimento profissional é entendido não apenas na estrutura 

multidimensional dos conteúdos de diversos saberes disciplinares, mas, sobretudo na sua 

natureza epistemológica. Ou seja, como um conhecimento em ação, aberto, dinâmico e flexível 

capaz de se tornar responsivo à especificidade de cada situação e momento. 

As necessidades surgidas na formação do docente, na atualidade, requerem atividades com 

mecanismos interligados no processo de compreensão passiva às práticas no campo. Uma 

formação docente que empregue meios e instrumentos que possibilitem a interação 

teórico/pratica no campo dos saberes. De acordo com Libâneo (1994), o conceito de currículo se 



realiza e ganha sentido na prática e supera a dicotomia entre teoria e prática, sustentada pela 

corrente tecnicista. 

No campo da Educação Física, a tendência tecnicista prevaleceu na formação e prática de 

docentes durante as últimas décadas. Essa influência foi reproduzida nos bancos escolares 

gerando grande problema na ação didática dos professores que já tiveram uma formação 

diferenciada, mais atenta à resolução de problemas e comprometida com as necessidades 

inerentes à área quanto à modernização e automação da vida moderna e suas interrelações com a 

informação. 

Para contribuir para a superação na formação dos profissionais do ensino, o portfólio e seu uso 

na formação reflexiva e na avaliação formativa tem sido indicado.  

 

O Portfólio na formação de professores como Avaliação Formativa 

Originalmente, o termo portfólio, do italiano portafoglio, que significa recipiente em que se 

guardam folhas soltas, começou a ser empregado em artes plásticas, em que o artista fazia uma 

seleção de trabalhos que exprimiam sua produção. No ambiente educacional, a ideia permanece 

a mesma, sem a necessidade de guardar essas produções em uma pasta de papel cartão. O 

portfólio tem sido usado como procedimento principalmente como avaliação pelo seu potencial 

para associar conteúdos e práticas pedagógicas, especialmente em países como Estados Unidos, 

Austrália e Portugal. Torres, (2008, p.551). Tem sido empregado com menor frequência à 

aprendizagem dos conteúdos. 

Assim portfólio é entendido como: 

É uma coleção de suas produções (do aluno), as quais apresentam as evidências de sua 

aprendizagem (do aluno). É organizado por ele próprio para que ele e o professor, em 

conjunto, possam acompanhar seu progresso. O portfólio é um procedimento de 

avaliação que permite aos alunos participar da formulação dos objetivos de sua 

aprendizagem e avaliar seu progresso. Eles são, portanto, participantes ativos da 

avaliação, selecionando as melhores amostras de seu trabalho para incluí-las no 

portfólio. (VILLAS BOAS 2004, p.38). 

  

Sá-Chaves (2005), explica que a utilização da estratégia portfólio responde, em grande parte, a 

uma nova visão para a formação, está em harmonia com o pensamento pedagógico reflexivo, 

assumindo uma dimensão metacognitiva no seu desenvolvimento.  

De acordo com a autora, o portfólio tem sido utilizado em várias áreas de formação profissional. 

Tem cumprido papel importante em vários contextos educativos, como estratégia que 

potencializa a construção do conhecimento de forma reflexiva, com objetivos emancipatórios 



dos professores em formação. A autora ressalta ainda os princípios de pessoalidade, auto 

implicação, conscientização, inacabamento e continuidade que ajuda a imprimir à formação. O 

princípio da continuidade do processo de formação é dado pela natureza do próprio 

inacabamento de toda aprendizagem, na perspectiva entendida como uma constante na vida do 

profissional docente. 

Verifica-se, assim, que repensar a utilização de portfólio como prática reflexiva e de avaliação 

formativa, exige do aluno um empenho de elaboração que obrigatoriamente, o leva a refletir 

sobre as análises que realizam ao construir seu portfólio. Obriga-o a um olhar crítico das 

atividades e dos estudos realizados.  

Segundo Barros e Scheide (2009), o portfólio se fundamenta em três grandes idéias: a 

racionalidade reflexiva, a avaliação formadora e contínua e a aprendizagem como resultado da 

elaboração pessoal e única. Deste fato resulta ser o emprego do portfólio uma forma de narrativa 

elaborada pelo aluno que favorece uma auto análise do profissional em formação com critério 

de pessoalidade única.  

O portfólio sendo um meio de comunicação entre o professor e o aluno pode indicar, mais 

verdadeiramente, o que e como o profissional elabora suas representações durante a formação.    

Alarcão (1996), considerando sobre o pensamento reflexivo, expressa a definição de Dewey que 

denomina por pensamento reflexivo a melhor maneira de pensar e define-o como sendo a 

espécie de pensamento que consiste em examinar mentalmente o assunto e dar-lhe consideração 

séria e consecutiva.  

Nos contextos educacionais o pensamento reflexivo deve permear a formação docente, tendo 

em vista uma compreensão mais ampla da realidade e do universo da aprendizagem.  

Saber quais objetivos pretende atingir através da aprendizagem são características 

indispensáveis aos professores, dialogando com o que pretende ensinar o faz pensar 

reflexivamente, atribuindo um valor a sua ação docente. 

Dewey definiu a ação reflexiva como sendo uma ação que implica consideração ativa, 

persistente e cuidadosa daquilo em que se acredita ou que se pratica, à luz dos motivos que o 

justificam e das consequências a que conduz. Zeichner (1993 p. 18). 

Uma forma de relacionar as condições e propor ações que respondam aos problemas pode ser 

entendida como uma ação reflexiva. A reflexão não é nenhum conjunto de técnicas que possa 

ser empacotado e ensinado aos professores, como alguns tentaram fazer.  

A atual literatura sobre a prática reflexiva diz que a reflexão é um processo que ocorre antes e 

depois da ação e, em certa medida, durante a ação, pois os práticos tem conversas reflexivas 



com as situações que estão a praticar, enquadrando e resolvendo problemas na ação. Zeichner 

(1993 p. 20). 

No contexto do Portfólio para a prática reflexiva, quanto ao pensamento voltado para uma 

avaliação formativa, Hadji (2001) afirma que esta forma de avaliação situa-se no centro da ação 

de formação. Sua principal função deveria ser contribuir para uma boa regulação da atividade de 

ensino, ou de formação em um sentido mais amplo.  

Ainda segundo o autor, neste processo, toda construção de ensino aprendizagem verifica-se sob 

um contexto pedagógico de inter relação dos conteúdos, da didática, dos saberes oriundos da 

experiência do aluno sendo portando uma pedagogia diferenciada.  

A característica principal deste tipo de avaliação é a intenção do avaliador no sentido de torná-la 

útil pedagogicamente. 

Vasconcelos (1998) aponta o cuidado para que a avaliação não seja desmotivadora ao aluno, 

sucumbindo em sua formação um momento de reflexão sobre sua aprendizagem. Exemplifica 

claramente ao comparar a motivação de uma criança da educação infantil e alguns anos mais 

tarde, para onde foi o desejo de conhecer, representando sua percepção sobre a preocupação de 

seus professores apenas com sua nota e não com sua aprendizagem. 

A avaliação que queremos é aquela que ajuda o aluno a aprender e o professor a 

ensinar. PERRENOU (1993) apud VASCONCELOS (1998 p. 83) 

  

Neste processo a avaliação deve servir para que o professor perceba as necessidades de 

aprendizagem de seus alunos a fim de superá-las no decorrer de sua formação. 

Ainda com Hadji (2001, p. 45) pode dizer que: 

Avaliar não consiste pois, simplesmente, em medir esse desempenho, mas em dizer em 

que medida ele é adequado, ou não, ao desempenho que se podia esperar desse aluno. 

 

Ao escolher o problema de pesquisa avaliamos uma prática pedagógica de avaliação em Pratica 

de Ensino já implantada no curso onde a pesquisa vem sendo realizada, o Portfólio. A partir 

desta prática de avaliação formativa, a formação destes professores foi analisada por meio de 

um levantamento de informações sobre o processo de ensino e aprendizagem com uso do 

Portfólio como meio de formação reflexiva em Educação Física. 

Para o estudo foram analisados cinco Portfólios elaborados pelos professores em formação que 

foram desenvolvidos e acompanhados durante um semestre letivo, sendo que fizeram parte 

deste material, relatórios de observação das aulas de Educação Física na escola, leitura de textos 

e desenvolvimento de um projeto sobre um problema encontrado na escola. 



  

Fases do processo de avaliação, elaboração e acompanhamento dos portfólios. 

Após mudanças curriculares em meados de 2007 no curso de Licenciatura em Educação Física, 

na Instituição onde a pesquisa vem sendo desenvolvida, na disciplina Prática de Ensino adotou-

se o uso do portfólio como avaliação das atividades de observação nas aulas de educação física 

na escola. 

Com a implantação do Portfólio iniciou-se um processo formativo diferenciado que evidenciou 

dois grandes momentos: a entrada do futuro professor no ambiente escolar e a observação da 

prática pedagógica dos professores de educação física da escola. 

A proposta era que os professores em formação reunissem toda a experiência de observação nas 

aulas de educação física nas escolas de Ensino Fundamental mais especificamente de quinta a 

oitava séries, através de seus registros, relatórios, palestras e projetos e utilizassem todo este 

material para refletir sobre as ações dos professores de educação física e de que forma esta 

experiência em Prática de Ensino significaria em sua formação docente. 

Para os atores deste estudo, professores em formação cursando o terceiro semestre de 

Licenciatura em Educação Física a proposta já no ano de 2011 era que os alunos reunissem o 

maior numero de informações sobre a prática docente e as rotinas da escola. Para identifica-los 

neste estudo utilizaremos A, significando aluno. As atividades foram organizadas e avaliadas 

em dois momentos pontuais além do acompanhamento de todo o desenvolvimento do trabalho.  

No primeiro bimestre, foram orientados à comparecer a escola com um ofício de autorização 

para realizar as atividades de observação e conhecer a secretaria e diretoria da escola, lá 

deveriam solicitar da direção ou coordenação pedagógica aceite com assinatura e carimbo da 

Unidade Escolar. Nesta mesma ocasião deveriam agendar uma visita para que pudessem 

descrever em seus relatórios, quais eram os espaços, condições e recursos materiais para a 

realização das aulas de Educação Física. 

  

A1 – Nesta visita pude verificar que a escola tem uma quadra coberta com materiais 

necessários que são utilizados pelos professores de educação física [...], porém a quadra tem 

algumas irregularidades e é áspera. 

 

A2- [...] a escola possui 642 alunos nos períodos matutino, vespertino e noturno. Conta com 

dez salas de aula grandes, arejadas com ventiladores, televisores e aparelhos de som e dvd 

instalados. [...] a quadra, feita em concreto é coberta por estrutura metálica, possui 

arquibancada de um dos lados, banheiros, redes de proteção e é cercada por muros altos. [...] 



pude perceber que a escola possui boa infraestrutura e materiais satisfatórios para o 

desenvolvimento das aulas de educação física. 

 

A3 – [...] a escola é bem estruturada, com duas quadras amplas sendo uma coberta de futsal e 

a outra de vôlei ao ar livre, as duas com nova pintura todo início de ano. Também são 

fornecidos aos alunos materiais como bolas, jogos, etc. Pude concluir que a estrutura da 

quadra é favorável para receber os novos alunos [...] os materiais oferecidos facilitam a aula 

do professor e a aprendizagem dos alunos. 

 

A4- [...] apresenta boa estrutura física, com quadra coberta, arquibancadas, traves e tudo que 

é necessário para a realização de uma aula prática. O material utilizado nas aulas deixa a 

desejar, tendo bolas em condições precárias e falta de materiais alternativos como: 

colchonetes, arcos, barras para aulas de salto, cordas e outros materiais que auxiliariam o 

professor a diversificar mais suas aulas. Já o lugar de recreação da escola permite que seja 

realizada atividade em caso de interdição da quadra coberta. [...] são necessários pequenos 

ajustes nos materiais utilizados nas aulas. 

 

A5 – no primeiro contato, fui bem aceita pela direção da escola, [...] que recebi autorização 

para observar as aulas. [...] por norma nesta escola as turmas são separadas por gênero. [...] a 

escola tem um ginásio fechado, predominância de aulas práticas. As dependências da escola 

são bem estruturadas, porém os professores realizam algumas aulas ao ar livre na praça ao 

lado da escola com atividades diversificadas onde há grande participação e interação 

professor e aluno. O fato das aulas serem realizadas com turmas separadas, meninos e meninas 

me preocuparam um pouco, porque acredito que a vivência principalmente nas aulas de 

educação física onde há um contato físico maior do que dentro da sala [...] é muito importante 

para o desenvolvimento da criança nesta fase de suas vidas. 

Observa-se que das cinco escolas visitadas por estes alunos existem pontos suficientemente 

fortes que podem implicar na prática pedagógica do professor de educação física. O interessante 

é que apenas um dos professores em formação A2 observou as condições das salas de aula da 

escola, lugar onde acontece a estruturação da aula e considerações teóricas da educação física.   

A partir da visita à escola, o professor em formação estaria em contato direto com o professor de 

Educação Física da escola. Em cada aula deveria registrar os objetivos, conteúdos, 

procedimentos, materiais e avaliação utilizadas pelo professor nas aulas. Para este momento 

utilizaremos o item procedimentos das aulas observadas pelos futuros professores. 

 



A1 – a professora iniciou a aula fazendo chamada, depois fomos para a quadra onde ela 

desenhou no chão um pequeno percurso dividido em casas para cada grupo (tabuleiro), 

dividiram-se em duas equipes mistas, e um representante de cada equipe tornava-se uma peça 

de tabuleiro. A professora fazia perguntas sobre as principais regras do atletismo dando-lhes 

alternativas de escolha que já haviam estudado. Quem acertava as repostas avançava uma 

casa. Observação: alternava-se de representante para que todos participassem mesmo os que 

estavam de fora do tabuleiro ajudavam seu colega representante. (aula do dia 02/03/2011 – 6ª 

série – 34 alunos – tema Atletismo) 

 

A2 – Aula Teórica - após a chamada, o professor fez o contato inicial dos alunos com o tema 

(Copa do mundo e Jogos olímpicos no Brasil), analisando o grau de conhecimento dos alunos 

[...] envolvendo questões de ordem financeira, humana, social, de segurança, entre outras. A 

aula rendeu e após um tempo de discussão a respeito, o professor pediu uma atividade para 

entregar em folha separada. Na lousa questionou a respeito das benfeitorias que esses eventos 

trarão para o país. Prática – após o intervalo o professor passou a atividade “pega pega na 

linha” como recreação. [...] a brincadeira teve a participação massiva e foi repetida várias 

vezes. (aula do dia 16/03/2011 – 7ª série – 27 alunos - tema Copa do mundo e Jogos olímpicos 

no Brasil) 

 

A3 – a professora explicou a atividade e separou os alunos fazendo duas colunas mistas indo de 

uma lado para o outro. Os alunos teriam que driblar dois cones, chegar a marca e chutar para 

o gol. Falou sobre respeitar diferenças. Os chutes não aconteciam ao mesmo tempo e a 

professora tinha que observar duas colunas, facilitando a visão e por isso o educativo fluiu 

bem. Ela colocou um aluno para pegar a bola facilitando para agilizar, alternando as colunas 

de lugar. Quando os alunos chegassem a 10 gols ganhariam a “brincadeira” (aula do dia 

02/03/2011 – 7ª série – 30 alunos – tema Futsal) 

 

A4 – a professora utilizou um filme contanto a história da capoeira, os alunos assistiram com 

atenção e quando não entendiam a professora parava e explicava detalhadamente. (aula do dia 

04/03/2011 – 8ª série – 34 alunos – tema A História da Capoeira)  

 

A5 – o professor organizou os alunos na quadra para a aula prática em fila para cobrir e 

alinhar e iniciou a chamada. Posteriormente deslocou-se com os para uma mini maratona, do 

lado de fora da escola em uma praça, onde realizou uma corrida de 21 minutos para testar a 

frequência cardíaca e o desempenho físico individualmente dos alunos. Retornando a quadra o 

professor trabalhou com os alunos um aquecimento para a prática do handebol onde de dois 

em dois alunos correm de frente um para o outro batendo a bola no chão e arremessando, 



alternando lado esquerdo e lado direito no final arremessando ao gol. Separou a turma em dois 

times e aplicou o jogo de handebol. Todos os alunos participaram. Para finalizar a aula o 

professor distribuiu colchonetes e aplicou um condicionamento físico com flexão de braços e 

abdominais.  (aula do dia 15/03/2011 – 7ª e 8ª série – 14 alunos – tema Handebol) 

 

O que os professores em formação vivenciaram em muitas escolas era a aplicação de 

conhecimentos relativos a mídias, jogos, lutas, esportes e dança; eixos norteadores da proposta 

curricular para o Estado de São Paulo, exceto na única escola particular observada pelo A5. 

As atividades desenvolvidas na escola contribuíam no processo formativo dos professores nas 

aulas de Pratica de Ensino, em que o acompanhamento dos portfólios era orientado e em alguns 

momentos, as vivências eram relatadas em forma de círculos e debates. 

Utilizou-se ainda para a avaliação a leitura e resumo de textos relativos à formação do professor 

e o estágio na formação docente que foram anexados aos portfólios sempre com considerações 

dos alunos a cerca de como estes conhecimentos poderiam auxiliá-lo em sua prática docente.  

Os Portfólios foram avaliados parcialmente no final do primeiro bimestre letivo e devolvidos 

com sugestões e considerações para o segundo bimestre. Para este momento, avaliou-se a 

organização e confecção do portfólio desde as questões burocráticas da escola e a importância 

das atividades de prática de ensino para a formação do futuro professor observando-se alguns 

aspectos: organização das páginas pré textuais, ofício de autorização, relatório de visita, 

relatórios de observação  e apêndices além da organização para apresentação. 

Para o segundo bimestre, adotou-se como estratégia de intervenção na escola a realização de um 

projeto conjunto com o professor da disciplina que fosse ao encontro na resolução de problemas 

ou necessidades relativos as aulas de educação física e ou de aprendizagem, que puderam ser 

observados nas atividades anteriores ou indicados pelo próprio professor da escola.  

Os projetos foram desenvolvidos em grupo, os professores em formação foram orientados a 

realizar uma pesquisa sobre o problema a ser trabalhado e criarem uma estratégia de 

apresentação que poderia ser uma palestra. A partir desta contextualização e tomada de 

consciência por parte dos alunos da escola é que foram desenvolvidas as aulas seguintes, sempre 

valorizando o conhecimento e sua aplicação na prática. 

 

Quadro 1 – Tema dos Projetos desenvolvidos na escola, objetivos e avaliação.   

 TEMA DOS 

PROJETOS 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

AVALIAÇÃO 

A1 Contemporaneidade e Hábitos alimentares Será feita observação durante a 



Hábitos Alimentares na 

adolescência 

incorretos que ocasionam o 

aparecimento de doenças 

como obesidade, 

hipertensão e diabetes, 

mostrando que a atividade 

física melhora a qualidade 

de vida em relação a estas 

doenças. 

aplicação do projeto em relação 

ao entendimento dos alunos 

quanto a palestra inicial, 

deixando um espaço para 

perguntas em relação ao 

assunto que foi abordado. 

A2 Corrida de Orientação na 

Escola 

Ampliar a cultura 

esportiva; 

Conhecer a corrida de 

orientação; 

Identificar semelhanças 

entre a corrida de 

orientação e outras 

modalidades em relação a 

aspectos como local da 

prática, velocidade, regras, 

numero de corredores, etc. 

A participação dos alunos, o 

enfrentamento aos obstáculos da 

prova, a conduta em grupo e o 

cumprimento das regras durante 

todo o projeto. Além disso, 

aplicados testes objetivos para 

cada grupo a fim de registrar a 

absorção de conhecimentos 

sobre a corrida de orientação. 

Após o término serão analisados 

e discutidos a experiência e 

conhecimentos que os alunos 

levarão consigo sobre a corrida 

de orientação sua prática, 

benefícios físicos e sociais. 

A3 Bulling: Uma brincadeira 

sem graça 

Conscientizar-se sobre o 

bulling desfazendo mitos e 

ideias erradas sobre esse 

tipo de violência mostrando 

a diversidade das relações 

humanas que constroem o 

mundo e que a violência 

surge deste meio  

Do assunto apresentado, aplicar 

um questionário para os alunos 

sobre o que entenderam, 

avaliando ainda sua 

participação e entendimento. 

A4 Contemporaneidade e 

Hábitos Alimentares na 

adolescência 

(obs: mesmo grupo da 

(obs: mesmo grupo da A1) (obs: mesmo grupo da A1) 



A1) 

A5 Vivenciando a Capoeira 

na cultura corporal de 

movimento 

Dar continuidade a um 

trabalho pedagógico 

desenvolvido pela escola 

com os alunos da 5ª série 

do Ensino fundamental, 

abordado no 1º bimestre, 

fazendo com que os alunos 

vivenciem na prática a 

Capoeira 

Os alunos farão uma 

comparação entre aquilo que 

acreditavam ser antes dos 

conhecimentos que ali 

vivenciaram, e o que 

aprenderam após as atividades 

que realizaram, fazendo uma 

diferenciação do contexto: 

Capoeira, Lutas e briga. 

 

Cabe salientar que os professores em formação A1 e A4 pertenciam ao mesmo grupo de 

intervenção do projeto na Escola. Para o registro destas atividades foram anexadas ao portfólio, 

fotos, slides das palestras, e atividades desenvolvidas pelos alunos da escola durante o projeto. 

Conhecendo e interagindo com o ambiente escolar e com o professor da escola, deveriam relatar 

no final de seus portfólios como foi sua experiência individualmente e anexar tudo o que foi 

produzido e utilizado como estratégia de prática pedagógica nas aulas de educação física.  

As recomendações para a elaboração do relatório final eram que expressassem como foi a 

experiência vivenciada na escola, como ela contribuiu para sua formação e como foi descrever 

tudo em seus portfólios. 

 

A1 – [...] ampliou o meu modo de ver como é ser um professor realmente. [...]. Porem visava 

algo totalmente diferente, mas através do portfólio se tem um pensamento sistêmico, ou seja, 

um pensamento amplo, isso tudo pelo ato de refletir antes, durante e após o que foi observado, 

uma palavra define tudo isso “Aprendizagem”.    

 

A2 – Foram dois meses empenhados na observação das aulas de educação física. [...] pude 

notar durante as aulas o quão difícil é ser docente nos dias atuais. [...] Essa experiência me 

trouxe conhecimentos de grande valor, uma ampla visão da docência, dos problemas 

enfrentados pelos professores, enfim vivenciei situações que jamais pensei enfrentar tendo 

como base de aprendizado somente o curso de Licenciatura. Espero ansioso por outras 

oportunidades.   

 

A3 – Pude concluir através do Portfólio que a prática e muito importante durante a formação 

do professor. [...] os estágios com certeza me proporcionaram uma visão muito mais ampla de 



como dar aula, de como tratar os alunos, no todo como eu atuaria se estivesse no lugar da 

professora em determinada situação. [...] ao fazer o projeto para finalizar o portfólio foi mais 

gratificante ainda, por saber que estava ajudando a ter uma melhoria na escola. [...] então 

posso dizer que através de tudo isso estou muito mais apta a dar aulas quando formada e mais 

certeza de que é isso que quero, participar da educação de novas gerações proporcionando 

algo prazeroso e produtivo para o resto de suas vidas. 

 

A4 – O presente trabalho aplicado foi uma ótima experiência para encarar a realidade do 

professor dentro do âmbito escolar, [...] uma vivência indispensável na formação de 

professores. O contato direto com os alunos, faz com que vivenciemos uma realidade na qual 

vamos enfrentar nos próximos anos nas escolas. [...] uma experiência indescritível que só 

mesmo a atuação como docente poderá concretizar. 

 

A5 - desde o início do meu trabalho pude observar que existe uma vasta e complexa área de 

conhecimentos ainda a ser descoberta e vivenciada. As aulas de observação me trouxeram a 

realidade entre aquilo que através da teoria pude adquirir de conhecimentos em sala e a 

prática, [...] que vivenciei de maneira mais ampla e real. Pude observar durante todo o 

trabalho, que alguns profissionais ainda não estão preparados para essa relação professor 

aluno, de maneira que haja a todo o momento a inclusão dos alunos na escola que tanto se 

discute. A partir desse primeiro passo [...] pode acrescentar para minha vida e futura profissão 

a vivência da teoria na prática e todo o conhecimento obtido enquanto discente nesse processo. 

 

Durante todo o semestre para o acompanhamento dos Portfólios, além das duas aulas semanais 

de prática de ensino definiu-se um dia e horário para que os alunos procurassem a professora no 

Núcleo de Atividades Acadêmicas para discutir e dirimir possíveis dificuldades no 

desenvolvimento de seus portfólios. Por várias vezes, os alunos utilizavam este encontro para 

relatar possibilidades de trabalho na escola e sua futura ação do docente confrontando com a 

realidade a que estavam vivenciando. 

Após análise e avaliação dos Portfólios os alunos foram convidados a participar deste estudo e 

durante as entrevistas foram indagados sobre o que a experiência de transcrever, refletir, e 

organizar o Portfólio contribuiu para sua formação. 

 

A1 – Penso que esta experiência vai contribuir ainda mais em minha formação, porque pude 

vivenciar antes de me formar, [...] o Portfólio é uma maneira de relembrar tudo o que eu já vivi 

em sala de aula para depois, atuar dentro dela.  

 



A2 – Me fez pensar que tudo é mais fácil quando se tem a oportunidade de parar, analisar, 

refletir e tentar mudar aquilo que não foi interessante nas aulas. 

 

A3 – Quando a professora falou sobre o Portfólio pensei, é mais um trabalho para fazer [...], 

depois que fiz, pensei que pude ver muita coisa que após esta formação posso escolher fazer 

igual ou diferente do que eu vivenciei durante as observações. 

 

A4 – Mudou o meu modo de pensar, por que eu tinha um pensamento totalmente diferente do 

que era uma aula de Educação Física por ter vivenciado algo totalmente diferente. Através de 

como o professor dava a aula pude aumentar meu conhecimento, aprendi muito com o 

professor que observei dando aula, era um professor excelente. Ele comentava a didaticamente 

a proposta do governo que são situações que eu futuramente poderei adotar em uma aula como 

professora 

 

A5 – Que posso ser muito melhor do que eu sou como professor e como pessoa. É um 

aprendizado cada vez maior e acho que eu passaria mais seis, sete ou oito anos aprendendo. 

Revisaria novamente todas estas matérias, acredito que hoje com outra visão, uma visão bem 

diferente com certeza. 

 

Considerando os relatos dos professores em formação percebe-se que no decorrer do processo 

muitos começaram a construir aspectos de sua identidade como futuros professores. Esta 

reflexão reforça-se nas entrevistas, pois nos relatos dos portfólios consideraram a experiência 

como muito importante para sua formação e ao registrar as atividades compreenderam a ação 

docente além da prática, assunto este que se discute com frequência nos bancos acadêmicos.  

 

Considerações finais 

A intenção de avaliar atentamente como os professores em formação observam os conteúdos de 

Educação Física tornou-se objeto deste estudo quando consultado o banco de Tese da CAPES 

(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de nível Superior), não se observou evidências do 

uso do Portfólio na formação reflexiva destes professores.  

Um ponto a se destacar é que quando vivenciam as aulas de Educação Física observam a prática 

dos professores da escola, refletem sobre aquela prática e começam a criar sua identidade 

docente no momento em que tomam consciência da necessidade de tomada de decisões.  

Esta percepção é um divisor de aguas na formação de professores de Educação Física que por 

muitos anos evidenciou a prática pela prática.  



Considera-se que o uso do Portfólio como avaliação formativa de professores de Educação 

Física contribui significamente durante a formação como meio e espaço à reflexão. 
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