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RESUMO 
 
O presente artigo trata sobre oPortfólio: Caminho 
Teórico-metodológico para a Formação Crítico-
reflexiva do Arte-educador. Teve como 
objetivoanalisar como o Curso De Pós-Graduação 
Lato Sensu de Arte-Educação e Cultura Popular 
contribui para a formação crítica e reflexiva do 
arte-educador. O estudo foi bibliográfico e 
documental. Apresentando como foco de análise 
os portfólios elaborados por alunos do Curso de 
Arte-Educação e Cultura Popular, a partir dos 
quais foi selecionada uma amostra. Os critérios 
de escolha foram: capacidade de sequência 
lógica e clareza; a formação docente. Quanto aos 
aspectos teóricos ressalta-se que foi realizado 
diálogo entre variados autores cujas obras se 
referem à temática pesquisada: formação 
docente, história da arte, prática educativa crítico-
reflexiva e a utilização do portfólio como 
dispositivo teórico-metodológico para a formação 
do professor. Conclui-se, ao final que as 
possibilidades de utilizar o portfólio como recurso 
para a formação do arte-educador são relevantes, 
pois atendem aos paradigmas educativos e 
sociais contemporâneos. 
 
Palavras-chave: Formação Docente. Arte-
Educação. Portfólio.   
 

ABSTRACT 
 
The Articles is themed Portfolio: Theoretical and 
methodological Path Training Critical - reflective 
art educator, with focused analysis portfolios 
prepared by students of the Course of Art 
Education and Popular Culture , from which was a 
selected sample . The selection criteria were: 
ability to logical sequence and clarity; teacher 
training . As for the theoretical aspects it is 
emphasized that took place between various 
authors dialogue whose works refer to the 
searched topic : teacher education , art history , 
critical and reflective educational practice and the 
use of the portfolio as a theoretical and 
methodological device for teacher training. It was 
concluded at the end of the monograph , the 
possibilities of using the portfolio as a resource for 
the training of art educator are relevant because 
meet the contemporary educational and social 
paradigms. 
 
Keywords: Teacher Training. Art Education. 
Portfólio.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Na atualidade, o processo de formação do docente enfrenta sérios debates, os quais dizem 

respeito aos aspectos metodológicos a serem adotados nos processos formativos, pois os docentes 

deparam-se com uma sociedade líquida onde a certeza dos paradigmas não existem mais.  
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Além disso, os professores vivenciam um cotidiano em que a velocidade de informações lhes 

impede de estabelecer em sua prática um processo crítico e reflexivo. Isso é prejudicial, pois a visão crítico-

reflexiva é importante para o trabalho docente. 

O ensino, nesta perspectiva, deve ser centrado no aluno, fazendo dele, um elemento ativo numa 

relação dialógica. Assim, a comunicação é recurso indispensável á eficaz condução do processo de ensino 

e aprendizagem, revelando. 

Com relação ao ensino da arte, ressalta-se que a expressão artística pode adquirir diferentes 

sentidos, de acordo com a realidade vivenciada e o conjunto de valores que compõem a história de vida da 

pessoa, assim, para alguns, a arte se reflete na música, no tocar um instrumento ou no cantar uma canção; 

na dança que causa alegria; na personagem com a qual se identifica, em uma peça de teatro; na pintura, na 

produção plástica; na imagem agradável e na apreciação das manifestações artísticas de que gostam.  

Entretanto, ela pode significar muito e ser a portadora de muitos conhecimentos e valores para os 

alunos, ampliando suas possibilidades de participação social e cultural de forma crítica, criadora e 

autônoma. 

A prática docente deve viabilizar a reflexão, a criação e a produção do discente, sempre pautada 

pela busca do desenvolvimento da autonomia, criticidade e cidadania do aluno. 

Desta forma, acreditamos ser perigoso a falta da crítica reflexiva ao arte-educador pois pode 

distanciá-lo da leitura de sua realidade. Nesse sentido, apresentamos a seguinte indagação: Portfólio é o 

Caminho Teórico-metodológico para a Formação Crítico-reflexiva do Arte-educador? 

Nosso interesse no desenvolvimento dessa pesquisa deriva de fatores pessoais e profissionais. 

Somos arte-educadores e por isso temos preocupação com nossas qualificações no campo docente. 

Atuando como gestores, sabemos que devemos ofertar condições para que os docentes exerçam 

a prática crítica e reflexiva. Outra inquietação que justificamos para o desenvolvimento da pesquisa refere-

se à escassez de literatura sobre a formação do arte- educador, aspecto que nos remete ao 

questionamento acerca da produção científica na área. 

Deste modo, diante da relevância de uma formação que aplique instrumentos de reflexão 

dialógica, além de promoção da criticidade do arte-educador, na possibilidade de construção de sua 

aprendizagem e de fortalecimento de sua autonomia como educador no campo das artes, verificamos a 

necessidade da elaboração de um estudo sobre a metodologia utilizada no curso de pós-graduação em 

Arte-Educação e Cultura Popular da Faculdade de Tecnologia Darcy Ribeiro. 

 

2. CONTEXTO DA ARTE NO BRASIL E NO CEARÁ 

 

Ao estudarmos a cultura brasileira percebemos um caráter pluricultural na arte desenvolvida no 

Brasil, uma vez que o Brasil se constitui como uma nação cuja construção se deu por meio de variada 

diversidade étnica. Tal diversidade faz-se presente nas diversas manifestações como a poesia, música, 

dança, teatro, arquitetura, alimentação, pintura dentre outros. 

No ano de 1971 é criada a disciplina de Educação Artística nas escolas, tendo por base a Lei N° 

5.692. Essa lei propunha que nos cursos de 1° e 2° grau, os alunos deveriam aprender música, artes 

plásticas e teatro e o professor deveria ser polivalente. 
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É imprescindível afirmar que a principal consequência advinda a partir desta lei foi que o ensino de 

arte passou a ser visto como lazer.  

Sobre a Lei 5.692/71, menciona Duarte Júnior: 

 
Lei esta que, em 1971, pretendeu “modernizar” nossa estrutura educacional, fixando suas diretrizes e 
bases. Ali no texto da lei se reservava (timidamente) algumas poucas horas do currículo (em geral 
duas, por semana) para a arte. E a partir de então multiplicaram-se os cursos superiores para a 
formação do arte-educador. Pretendeu-se, assim, que aquilo que já existia nos currículos, de forma 
quase empírica - “aulas de arte” – se sistematizasse e tivesse uma fundamentação teórica e filosófica. 
(1996, p.14) 

 

Entre 1987 a 1993, já com intensas discussões sobre pós-modernidade e colonialismo, surgiu no 

Brasil a proposta de metodologia triangular para o ensino de arte. Essa metodologia surgiu no Museu de 

Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo, sob o nome de triangulação pós-colonialista do ensino 

da arte no Brasil.  

Essa proposta apresenta dois aspectos: o primeiro destaca uma natureza epistemológica que 

considera três momentos básicos para o ensino aprendizagem que são a criação: leitura da obra de arte e 

sua contextualização.  

A segunda proposta refere-se à sistematização que toma por base metodologias mexicanas e 

americanas.  

Sobre esta proposta triangular para o ensino da arte, destaca-se afirmação de Barbosa: 

 
A proposta triangular é construtivista interacionista, dialogal, multiculturalista e é pós-moderno por tudo 
isso e por articular arte como expressão e como cultura na sala de aula, sendo esta articulação o 
denominador comum de todas as propostas pós-modernas do ensino da arte que circulam 
internacionalmente na contemporaneidade. (2008, p.41) 

 

Para o debate pós-moderno o ensino de Arte-Educação deve adotar uma contextualização da arte 

com aspectos políticos, sociais, culturais, tecnológicos e identitários. Importante lembrar que o ensino de 

arte se torna proposta curricular obrigatória para a Educação Básica a partir de 1996, com a Nova Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional de N° 9.394.  

Sendo assim, lecionar o ensino de arte é estabelecer inter-relação entre criação, percepção e 

análise do conhecimento, contextualizando-as de maneira sócio histórica.  

Sobre as possibilidades de ensino de Arte-Educação no Brasil, os PCNs de arte destacam: 

 
Dentre as várias propostas que estão sendo difundidas no Brasil na transição para o século XXI, 
destacam-se aquelas que têm se afirmados pela abrangência e por envolver ações que, sem dúvida, 
então interferindo na melhoria do ensino e da aprendizagem de arte. Trata-se de estudos sobre a 
educação estética, a estética do cotidiano, completando a formação artística dos alunos. Ressalta-se 
ainda o encaminhamento pedagógico artístico que tem por premissa básica a integração do fazer 
artístico, a apreciação da obra de arte e sua contextualização histórica. (BRASIL, 1996, p31) 

 

No atual momento da Arte-Educação, vive-se um contexto sócio histórico pós-moderno, marcado 

pela fragmentação e quebra de identidade. Por isso, devemos constantemente problematizar sobre de que 

forma o ensino de arte pode contribuir para a superação do individualismo, da fragmentação e da falta de 

senso crítico. 

Acreditando que o ensino de arte deve passar pelo processo de contextualização sócio histórica é 

que traçamos breves considerações sobre a arte cultura popular e a formação do ensino da arte no Estado 

do Ceará.  
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No Ceará, a arte tem uma variada tradição que compreende os vestígios da pré-história, o 

exotismo dos fazeres alimentares, a cultura vaqueira, a artesania de bonecas de pano, as danças 

folclóricas, os reisados e congos, as tradicionais rabecas, os animados cordéis, os repentistas, os bilros de 

rendas, dentre outros. São artes que refletem sobremaneira a riqueza histórica, sociológica e cultural do 

povo cearense. 

 Quanto à arte pré-histórica, podemos mencionar os fósseis e símbolos rupestres encontrados na 

cidade de Sant’Ana do Cariri. Já a arte colonial pode ser percebida nas arquiteturas das igrejas localizadas 

nas cidades de Aracati, Viçosa e Icó.  

Os casarões de antigas famílias abastadas que se encontram preservados, por exemplo, na 

cidade de Aracati, constituem um importante patrimônio para a cultura cearense. 

O universo das artes plásticas possui também seus representantes, tais como Otacílio de Azevedo 

(1896-1978) que também era literato e membro da Academia Cearense de Letras, autor do poema “O sapo” 

“Dentro da Noite” e “Deus”.  

Outros nomes de destaque em nossa cultura são José Rangel, Carlos Cavalcante, Vicente Leite, 

Clóvis Costa, Valter Siveriano, Vicente Ávila, Afonso Bruno, Antonio Bandeira e Raimundo Cela que 

atuaram nas décadas de 1920 a 1940. Não podemos esquecer do renomado Nilo Firmeza, conhecido 

também como Estrigas, sendo artista plástico e historiador da arte cearense.  

O teatro também teve seus representantes, dentre os quais são citados José de Mendonça 

Nogueira que liderou o grupo teatral João Caetano até 1914 e Eduardo Campos que era ator e escritor de 

peças teatrais, tendo liderado a Ceará Rádio Clube e o Instituto Histórico, Geográfico e Antropológico do 

Ceará. Eduardo Campos exerceu ainda o cargo de secretário da Cultura do Ceará. 

Na música temos também uma variedade de talentosos maestros e compositores como Alberto 

Neponuceno, Eliazar de Carvalho, Belchior, Raimundo Fagner, Fausto Nilo, Ednardo, Rodger Rogério, 

Tânia Cabral, Têti dentre outros. 

A cultura popular constitui-se uma riqueza pluricultural de nosso Estado. No livro “Artes da 

tradição: Mestres do Povo ” de 2005, sob autoria do professor pesquisador Gilmar de Carvalho, são 

destacados nomes como Dina, a rainha vaqueira, Alfredo, mestre da casa de licores, Deuclésio Muniz 

Santeiro, Luis José Curandeiro e profeta, Mirandinha da dança do coco do Pecém, mestre Panteca do boi 

ideal, Joaquim mulato penitente, Lucas Evangelista Cordelista, Dona Miúda artesã de bonecas de pano, 

Raimundo Maciel Alfaiate, Irmãos Aniceto da banda cabaçal dentre outros. Estes nomes referem-se a 

mestres e mestras que possuem uma maneira própria de tecer artes, saberes e fazeres. 

Importante se faz destacar que, sendo nosso Estado voltado para a compreensão da formação do 

docente da disciplina de Arte-Educação, devemos situar a forma como o processo formativo desenrolou-se 

em nosso estado. Assim como no contexto geral e nacional, a trajetória da formação do artista passou por 

instituições formais de ensino.  

Nos anos 80 surge a proposta de criar a Escola Móvel de Artes e a Escola de Comunicações, 

Ofícios e Artes. Por sua vez, na década de 90 e 2000, são criados o Curso Sequencial de Artes Plásticas da 

Faculdade Gama Filho e o Curso Superior em Tecnologia e Artes Plásticas do Centro Federal de Educação 

Tecnológicas do Ceará (CEFET).  
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Percebendo a necessidade de formar os profissionais do ensino de Arte-Educação de forma a 

atender os desafios de uma pós-modernidade líquida, faculdades lançam a proposta do Curso de 

Especialização Lato Sensu em Arte Educação e Cultura Popular. 

 

 

3. PORTFÓLIO: UMA ABORDAGEM TEÓRICO-METODOLÓGICA 

 

Partindo-se do pressuposto da importância do direcionamento crítico-reflexivo na prática e 

formação do arte-educador, ressalta-se que, existe uma concepção filosófica que o educador somente 

consegue abranger sua práxis, do mundo, das coisas e dos outros quando adquire a clareza da 

necessidade de refletir sobre o seu cotidiano.  

Conforme a concepção freiriana, o arte-educador sabe que, através da reflexão, conseguirá 

construir uma prática baseada na consciência crítico-reflexiva. Nas últimas décadas, a formação de 

professores tem sido bastante influenciada pela quebra dos paradigmas que tinham como base concepções 

cartesianas, iluministas e técnico – científicas. Tais modificações conduziram a preocupação com 

metodologias que pudessem atender a uma perspectiva de ação educadora que lançasse olhares sobre o 

cotidiano, o saber-fazer e a subjetividade do sujeito. 

O portfólio, neste contexto, passou a ser uma importante ferramenta teórico-metodológica para 

desenvolver a formação docente e discente, sendo recurso adotado em escolas e universidades.  

Com relação ao portfólio, Pimenta destaca que, 

 
Na década de 90, os Estados Unidos introduziram no campo educacional, a princípio para educação 
infantil, o portfólio como instrumento de ensino, registra a organização dos saberes e demonstra todo 
um processo de construção de pensamento. O portfólio evoluiu de simples aspectos composicionais 
conhecidas como processo fólio a procedimento que incluem, principalmente, reflexões do aluno 
acerca do seu desenvolvimento atual. Pode-se citar aqui, dois exemplos de projetos que utilizam o 
portfólio como instrumento de avaliação. No ensino superior os professores de algumas universidades 
como Harvard foram introduzindo aos poucos este recurso e principalmente delegando ao aluno, 
tivesse condições de aprimorar suas habilidades e construir novas competências a partir de então. 

 ( 2002, p.1) 

 

Os aspectos mencionados revelam que as instituições de ensino buscam através do suporte 

teórico-metodológico do portfólio adotar práticas qualitativas que consideram a importância da reflexão 

sobre a prática, vivência de valores, despertar da criatividade e ampliação do horizonte do conhecimento. O 

portfólio, neste sentido, possibilita a ocorrência de um processo formativo contínuo e permanente, que 

promove a abertura de espaço para desenvolvimento da autonomia e subjetividade numa perspectiva 

ontológica do ser 

Para Hernández: 

Um continente de diferentes tipos de documentos (anotações pessoais, experiências de aula, trabalhos 
pontuais, controles de aprendizagem, conexões com outros temas fora da escola, representações do 
crescimento que foi sendo construído das estratégias utilizadas para aprender e da disposição de 
quem o elabora para continuar aprendendo [...] A função do portfólio se apresenta, assim como 
facilitadora da reconstrução e reelaborarão, por parte de cada estudante, de seu processo ao longo de 
um curso ou de um período de ensino. A utilização do portfólio como recurso de avaliação baseia-se na 
ideia de natureza evolutiva do processo de aprendizagem. O portfólio oferece aos alunos e aos 
professores uma oportunidade para refletir sobre o progresso dos estudantes em sua compreensão da 
realidade, ao mesmo tempo que possibilita introduzir mudanças durante o desenvolvimento do 
programa de ensino. Além disso, permite aos professores considerarem o trabalho dos alunos não de 
forma pontual e isolada, como acontece com as provas avaliadoras tradicionais, mas sim no contexto 
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do ensino como atividade complexa baseada em elementos e momentos de aprendizagem que se 
encontram relacionados (HERNANDEZ, 2000, p.165-166) 

 

Pode-se claramente perceber no conceito de Hernandez que, avaliar através do portfólio significa 

ampliar as capacidades de desenvolvimento, com docentes e discentes, a dimensão profissional e pessoal, 

a capacidade de percepção, aprimoramento da memória e ainda no aspecto histórico uma nova maneira de 

documentar.  

Nesta perspectiva, é preciso deixar claro ainda que, com o portfólio, o ato de formar pode ser feito 

através de linguagens artísticas como a dança, o teatro, a música e artes-visuais, o que amplia a 

capacidade de expressão, imaginação e reflexão sobre a prática. É, portanto, uma possibilidade de 

interdisciplinaridade.O suporte teórico metodológico do portfólio, mesmo sendo flexível, exige do docente, 

no caso o arte-educador, que ele perceba o processo de pesquisa com uma possibilidade de ganhar 

autonomia, que o conhecimento não é apenas reprodução, mas uma contínua construção, capacidade para 

sistematizar informações e ainda domínio de leitura e escrita. Acredita-se que, trabalhar com a teoria e 

metodologia do portfólio como trabalho final de conclusão de curso, é estar realizando pesquisa crítico-

reflexiva que permite a curiosidade científica e responsabilidade pessoal e social. 

A partir das proposições mencionadas, destacamos sete aspectos fundamentais para o trabalho 

com portfólios. 

1. Ao escolher trabalhar o portfólio é importante que o arte-educador saiba que refletir de forma crítica 
sobre a sua prática é buscar compreender seu contexto, sua identidade e seu compromisso 
profissional. Isso permite ao docente aprender que o ato de ensinar não é apenas técnico e mecânico, 
mas sim, um compromisso com a produção e humanização do conhecimento. É preciso entender que 
os saberes da docência para a construção do portfólio sãoúnicos e pessoais. Portanto, somente 
através de sua experiência e sua capacidade de sistematizar informações por meio da crítica reflexiva 
é que o arte-educador torna viável o seu portfólio. 
2. Importante também é saber que a memória é seletiva, assim, sendo o portfólio um documento, o 
arte-educador precisa saber realizar escolhas sobre suas experiências vividas. 
3. Visando superar um paradigma técnico – científico e iluminista, o portfólio do arte-educador precisa 
destacar o papel da subjetividade como contribuição das práticas educacionais.  
4. É importante que o portfólio do arte-educador seja um testemunho para as instituições educativas 
no sentido de incentivar tanto os aspectos gestores como a produção de saberes e fazeres às práticas 
de autonomia e humanização. 
5. O portfólio do arte-educador deve conter questionamentos por meio dos quais seja possível 
detectar conhecimentos, atitudes comportamentos, valores e modos de agir. 
6. Por fim, reforçamos que a avaliação do portfólio deve apresentar viés qualitativo, ou seja, é preciso 
detectar se o trabalho do arte-educador rompe com um protagonismo docente dogmático, supera a 
transmissão de conhecimentos e oferta espaço para produzir um conhecimento crítico-reflexivo. 

 

Com base em tais considerações elencadas, destacamos, portanto, nossa escolha por trabalhar 

com a metodologia e teoria do portfólio, haja vista que oferta possibilidades de trabalhos acadêmicos 

qualitativos que produzem um saber-fazer baseado na quebra de reprodução de conhecimentos e enfatiza a 

experiência norteada pela autonomia, criatividade e espírito crítico-reflexivo. 

 

4. METODOLOGIA 

 

A metodologia desenvolvida para a realização deste estudo valeu- se da combinação da pesquisa 

bibliográfica e pesquisa documental.  Desta forma, o objetivo da presente pesquisa consiste em analisar por 

meio do recurso pedagógico do portfólio quatro trabalhos de conclusão de curso desenvolvidos por arte-

educadores que cursaram a Pós-Graduação Lato Sensu em Arte-educação e Cultura Popular, a fim de 

apresentar a proposta curricular da citada Instituição de Ensino Superior, como essencialmente pautada por 
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ideologia diferenciada, caracteristicamente de cunho crítico-reflexivo. As discentes foram identificadas por 

letras A, B, C e D. 

Os escritos foram analisados buscando as divergências, as convergências, a complementaridades 

e o diferente, com a finalidade de obter uma compreensão crítica e reflexiva do fenômeno em questão.  

No processo de realização da análise foram construídas 04 (quatro) categorias explicativas e 

empíricas, as quais foram elaboradas e discutidas, configurando-se da seguinte forma:Categoria Empírica 

1:  Sequência lógica e clareza; Categoria Empírica 2: Reconstituição da subjetividade; Categoria Empírica 3: 

Linguagens abordadas; Categoria Empírica 4: Contribuição da Arte-educação para a formação docente. 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 . SEQUÊNCIA LÓGICA E CLAREZA. 

Discente A: Segue uma lógica evidente na organização de seu portfólio, pois, por exemplo, situa cada 

disciplina no seu espaço-tempo adequado. Quanto à clareza, pode-se perceber que não se mostra uma 

narrativa sintética. Discente B: Segue uma sequência lógica na abordagem das disciplinas, mostrando, 

além de outros aspectos, capacidade de lidar com o processo de síntese tornando clara a sua escrita. 

Discente C: Apresenta certa incoerência na sua sequência lógica, relatando sua história de vida no começo 

do portfólio, pois assim facilita o processo de compreensão do leitor quanto aos aspectos formativos da 

mesma. Mostra significativa capacidade de síntese e clareza.Discente D: Estabelece uma sequência lógica 

coerente e revela boa capacidade de síntese e clareza nas ideias 

 

5.2 RECONSTITUIÇÃO DA SUBJETIVIDADE.  

Discente A: Afirma que o portfólio lhe permitiu realizar auto-reflexão sobre sua prática cotidiana e lhe 

motivou a buscar o conhecimento dentre e fora do Curso de Pós-graduação. Percebe o portfólio também 

como um importante caminho de avaliação por permitir a obtenção de registro.Discente B: O portfólio lhe 

permitiu reconstruir uma história de vida que a autora sistematizou em infância, adolescência, juventude e 

adultos, além disso, afirma que conseguiu, por meio da arte, exercer o respeito com toda e qualquer 

pessoa.Discente C: Seu trabalho reconstitui sua história de vida em infância (0 a 12 anos) adolescência (12 

a 18 anos), juventude (18 a 30 anos) adulto (de 30...). Afirma não ter capacidade de reflexão na infância, 

mas gostava de lidar com o teatro e a música.Discente D: Em seu portfólio conseguiu reconstituir a 

motivação que recebeu da família para conquistar os objetivos. Também destacou a superação de 

obstáculos e obtenção de vitórias. 

 

5.3 LINGUAGENS ABORDADAS 

Discente A: Destaca intensamente em seu portfólio a linguagem das artes visuais. Discente B: Destaca 

com muita habilidade em seu trabalho as artes visuais. Discente C: Destaca a linguagem visual e a 

literatura de cordel. Na sua capa realiza um bom trabalho artesanal com caráter ecológico. Discente D: 

Destaca especificamente a linguagem visual.  

 

5.4. CONTRIBUIÇÃO DA ARTE-EDUCAÇÃO PARA FORMAÇÃO PESSOAL E PROFISSIONAL. 
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Discente A: A Arte-Educação lhe possibilita obter novos conhecimentos, realizar-se melhor com o outro, 

exercer a sensibilidade e mais vontade de realizar seus sonhos. Discente B: A Arte-Educação lhe permite 

desenvolver uma práxis cotidiana na qual consegue interligar as emoções, as experiências e a razão. 

Afirma também que viver a arte-educação é viver a utopia.Discente C: A Arte-Educação lhe permitiu uma 

releitura de experiências que deu sentido para as novas. Discentes D: A Arte-Educação permitiu a aumento 

da criatividade, melhor desempenho em sala de aula e o olhar mais atento para a vida cotidiana.  

Conseguimos detectar, por meio das categorias selecionadas que o portfólio se constitui num 

importante dispositivo de pesquisa, ensino e aprendizagem crítico-reflexiva capaz de despertar docentes e 

discentes para reflexão de sua prática cotidiana. O portfólio, nesta perspectiva, apresenta imensas 

possibilidades para a pesquisa.  

Sobre isso, mencionam Penteado e Garrido: 

 
As possibilidades são infinitas a questão é saber utilizar os meios e respeitar os sujeitos envolvidos, já 
que o pesquisador tem compromisso com a verdade, sem esquecer a relação socio-pedagógica 
vivenciando com professores parceiros. (2010, p.240) 

 

Acreditamos que o uso do portfólio como dispositivo de pesquisa pode proporcionar uma 

metodologia flexível, mas não sem rigor, a curiosidade científica, a releitura de práticas educativas, a 

valorização da subjetividade e o compromisso ético e social baseado na alteridade. 

 

6. CONCLUSÃO 

 

É possível afirmar queacreditamos que trouxemos contribuição para que as Instituições de Ensino 

superior despertem para adotar na formação docente, a teoria e a metodologia do portfólio numa 

perspectiva crítico-reflexiva.  

Com este pressuposto, não pretendemos que o estudo tenha apresentado conclusões definitivas a 

respeito do tema, especialmente no que diz respeito ao uso do portfólio na formação docente, pois, em um 

outro momento, faz-se necessário aprofundar um trabalho de pesquisa numa perspectiva da memória, da 

documentação, da oralidade e das histórias de vida. 

Finalizando este caminho, estamos satisfeitos com a pesquisa desenvolvida, pois, uma vez que 

somos arte-educadores, acreditamos que processos formativos baseados no paradigma técnico-científico e 

iluminista devem ser repensados através da adoção de outras metodologias como ao portfólio que oferta 

um espaço para a subjetividade e a crítica-reflexiva. 

            Nossa prática profissional, que já e baseada na adoção do portfólio como metodologia de 

formação, daqui por diante, tende a ficar mais consolidada, abrindo espaço para humanização docente.  

No que se refere ao campo hipotético, podemos afirmar que estamos satisfeitos, pois a única 

hipótese levantada foi confirmada em nossa pesquisa de campo. Tal hipótese partia do pressuposto que a 

teoria e metodologia do portfólio são um caminho eficaz para a formação do arte-educador, uma vez que, 

numa época de liquidez e quebra de paradigmas, é impossível não considerar a subjetividade e a 

capacidade crítico-reflexiva do sujeito histórico. 

O nosso referencial teórico foi condizente com a estruturação da pesquisa. Buscamos apresentar 

teóricos no que diz respeito a dados historiográficos, formativos, educativos, paradigmáticos e subjetivos.  
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Neste sentido, desejamos salientar que o próprio portfólio em si se constituiu num referencial não 

apenas metodológico, mas também teórico. 

Chegando ao final dessa trajetória de pesquisa acreditamos ter contribuído com uma possibilidade 

de metodologia para formação do arte-educador crítico-reflexivo que, por meio de sua prática docente pode 

encantar e reencantar o mundo.   
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