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Resumo 

O objetivo deste trabalho é refletir sobre a possibilidade de o portfolio ser estratégia tanto de 
informação e comunicação, quanto de educação permanente na formação em saúde. Como parte 
integrante de um projeto de pesquisa de doutorado, o portfolio é o objeto empírico deste trabalho. 
O portfolio como estratégia de informação e comunicação e de educação permanente nos mais 
diversos tipos de formação é utilizado em diversas áreas do conhecimento e sua intencionalidade 
e subjetividade é pautada pelo seu uso a partir de diferentes racionalidades. A metodologia de 
pesquisa utilizada tem abordagem qualitativa com o interesse de análise das interações entre os 
sujeitos de investigação. A produção de conhecimento sobre o portfolio como estratégia, 
instrumento de avaliação, como apresentação pessoal e profissional, etc., pode ser incipiente, mas 
as leituras, reflexões e discussões destas produções são, a nosso ver, ricas de conteúdos, de 
métodos e de intervenções quando da utilização do portfolio nas situações descritas neste 
trabalho. 
 
Abstract 
The aim of this paper is to discuss the possibility of the portfolio strategy is both information and 
communication, and continuing education in health education. As part of a doctoral research 
project, the portfolio is the object of empirical in this work. The portfolio as a strategy for 
information and communication and continuing education in various types of training is used in 
various areas of knowledge and intentionality and subjectivity is driven by its use from different 
rationales. The research methodology used a qualitative approach is in the interest of analyzing 
the interactions between the research subjects. The production of knowledge about the portfolio 
as a strategy, assessment instrument, such as personal presentation, professional, etc.., May be 
incipient, but the readings, reflections and discussions of these productions are, in our view, rich 
in contents, methods and interventions when using the portfolio in the situations described in this 
paper. 
 
 

 



 

1 Considerações Iniciais  

O objetivo deste trabalho é refletir sobre a possibilidade de o portfolio ser estratégia tanto 

de informação e comunicação, quanto de educação permanente na formação em saúde. Como 

parte integrante de um projeto de pesquisa de doutorado, o portfolio é o objeto empírico deste 

trabalho.  

O portfolio possui vários sentidos e significados, dependendo do uso que se faz e da área 

de conhecimento em que é utilizado. Entendê-lo em sua etimologia e através de suas várias 

definições e usos, pode ajudar na compreensão e no melhor uso na informação e comunicação e 

na formação em saúde.    

O termo portfolio vem do inglês e originalmente significa cartão duplo, dobrado e 

utilizado para colocar papéis. Tem grande importância para profissionais que deseja apresentar 

algo mais do que o currículo e é iniciado na vida acadêmica, principalmente, por profissionais da 

área de comunicação. 

O termo é emprestado do italiano portafogli e é, frequentemente, utilizado em fotografia, 

nas artes e, mais recentemente, na educação. (ÉDUSCOL, 2009, tradução nossa). É utilizado 

também como dossiê de candidatura, dossiê profissional, carteira, maleta ou placa de ilustração. 

Seu uso, porém, não deve ser ampliado a todas as áreas do conhecimento. 

Em francês, a palavra portfolio estava associada a carteiras ou carteira (porte-feuilles ou 

portefeuille) e podia ser encontrada em dicionários mais antigos. No século XIX a palavra 

portfolio era associada a um folheto temático para fins ilustrativos (MICHAUD, 2010, tradução 

nossa). 

Quando a palavra portfolio foi digitada no dicionário Houaiss aparece a datação do século 

XX e a acepção da palavra porta-fólio (cartão duplo) cuja derivação por metonímia significa 

“conjunto ou coleção daquilo que está ou pode ser guardado num porta-fólio (fotografias, 

gravuras, etc.)” (HOUAISS, 2011). Ainda no mesmo sítio, aparece sob a rubrica da publicidade 

como o conjunto de trabalhos de um artista (designer, desenhista, cartunista, fotógrafo etc.) ou de 

fotos de atores e modelos para divulgação entre clientes prospectivos, editores, etc. (HOUAISS, 

2011). 



Também serve como um cartão contendo material publicitário (sugestão de leiautes, artes-

finais, provas, etc.) que se leva a um cliente para aprovação. Na rubrica da economia aparece 

como carteira de títulos. 

Em sua etimologia, o termo portfolio é de origem inglesa e data de 1722, sob a forma de 

porto folio que significa pasta para carregar papéis. (HOUAISS, 2011). Aparece também como 

porta-fólio. Em economia e publicidade o termo é emprestado do italiano portafoglio, que por sua 

vez foi criado sob a influência do francês “porte-feuille” de 1544. 

No dicionário Houaiss, a palavra portfolio também foi escrita sob a influência do modelo 

do português “porta-fólio” de 1899.  Cabe ressaltar que todos provêm do latim “portare” que 

significa portar, trazer, transportar e mais o termo “follum”, que significa folha. Logo, portfólio 

significa portar e/ou transportar folhas. No século XX, segundo o mesmo dicionário, a forma 

inglesa do termo consolidou-se devido a influência, principalmente, norte-americana nas áreas de 

comércio, finança e publicidade (HOUAISS, 2011). Por isto, frequentemente, encontra-se o 

termo portfólio com acento. 

O termo portfólio utilizado comumente no português brasileiro tem acento, já no 

português europeu, de acordo com Wikipédia (2012), utiliza-se portefólio ou porta-fólio. No 

iDicionário Aulete não consta o verbete portfolio (sem acento), como foi digitado para a 

pesquisa, e sim, o termo mais próximo portfólio (com acento) (AULETE, 2012). Da mesma 

forma, quando a palavra portfólio (sem acento) foi digitada no dicionário online Michaelis, o 

termo não apareceu e sim, o termo “portfólio” com acento (MICHAELIS, 2012). 

No italiano moderno a palavra se tornou portafoglio e no inglês portfólio. Cabe destacar 

que em português é utilizado o termo portfólio (com acento e com t mudo) ou portifólio (com 

acento e com t e i, formando a sílaba ti) ao invés de porta-fólio, que é a forma correta e o mais 

natural na latinização moderna da palavra (WEBINSIDER, 2012). 

Neste mesmo sítio é colocado que se deve usar portfolio e porta-fólio e evitar a utilização 

do termo portfólio e portifólio. Estes dois últimos termos sofrem influência das expressões 

inglesas, utilizadas na área de propaganda no Brasil, e do trabalho desenvolvido pelos norte-

americanos, na construção dos modelos e referências para esta área. 

A grafia correta, segundo este sítio é “porta-fólio”, pois é a forma adequada quando se 

busca uma identidade nacional para se utilizar o termo. Como se trata de uma palavra comumente 

utilizada no campo das artes e da comunicação, há ausência de conceituação em dicionários 



renomados, prevalecendo a definição no senso comum que utiliza as duas formas: portfólio ou 

portifólio. (Webinsider, 2012). 

Por ocasião da polissemia do conceito, utilizar-se-á, daqui em diante, o termo portfolio 

(sem acento) por entender que o termo portfólio (com acento e t mudo) é um anglicismo e, por 

entender também, que no dicionário online pesquisado aparece portfolio (sem acento e com t 

mudo) ou porta-fólio. Através da verificação das diversas grafias do termo nos dicionários 

pesquisados e da aproximação da grafia com o português europeu, que utiliza portefólio e porta-

fólio, optou-se pela viabilização da identidade nacional na utilização do termo, como é utilizado 

por SÁ-CHAVES (2005, 2008, 2009), quando da escrita de dois livros sobre portfolios reflexivos 

e da elaboração de um vídeo sobre os portfolios reflexivos.  

 

2 Portfolio: polissemia e multifuncionalidade nas diversas áreas do conhecimento   

Na língua francesa, o termo portfolio está oficialmente reservado ao domínio da arte, mas, 

quando se pesquisa mais detalhadamente o termo e se abre o arquivo, inserido no sítio da 

legislação francesa - serviço público de lei de radiodifusão, o termo portfolio, está no domínio da 

comunicação e faz parte do vocabulário de audiovisual (lista de termos, expressões e definições 

adotadas) com a seguinte definição: Dossiê (no sentido de arquivo) fotográfico ou ilustrado em 

parte, constituído por um profissional da área de artes ou da moda, para apresentar seus trabalhos 

ou promover suas atividades. (LEGIFRANCE, 2012). No domínio da arte e da fotografia, o 

portfolio é um conjunto de imagens fotográficas, desenhos ou estampas dispostas em uma caixa 

ou bolsa para apresentação do trabalho de um artista. (GRAND DICTIONNAIRE 

TERMINOLOGIQUE, 2012). 

Como o portfolio é utilizado em polissêmico e multifuncional, opta-se neste trabalho, por 

refletir sobre sua utilização tanto como estratégia de informação e comunicação, como estratégia 

de educação permanente. O cenário privilegiado para a reflexão da utilização do portfolio é o 

campo da formação em saúde no Sistema Único de Saúde. 

  

2.1 O portfolio como estratégia de informação e comunicação 

Opta-se pela reflexão do portfolio como estratégia de informação e comunicação, através 

das interações entre trabalhadores da saúde em diferentes contextos como, por exemplo, 

contextos existenciais, institucionais e intertextuais.  



O contexto existencial, a ser identificado como estratégia de informação e comunicação, 

através das interações, diz respeito aos modos como discentes e docentes se posicionam no 

mundo, no trabalho e na vida. Através de seus escritos, os construtores do portfolio se apresentam 

se identificam e reivindicam para si a autoria do trabalho. 

O contexto institucional reflete a posição institucional, social, o direito, legitimidade e 

poder de fala. É neste contexto que são estabelecidos os modos como emissores (docentes) e 

receptores (discentes) interagem e constroem seu portfolio. 

O contexto intertextual ou hipertexto é a maneira pela qual os construtores do portfolio 

elaboram seu texto em relação a outros textos, dialogando com autores da área mediante o uso de 

citações diretas e indiretas, uso de paráfrases e aspas.  

Na situação de comunicação e de troca de informação, este contexto possibilita a 

transição do texto impresso para o texto digital, o  que possibilita a criação de um hipertexto, 

rompendo assim a narrativa textual e sua estrutura espaço/temporal. Este rompimento da 

narrativa textual cria uma revolução possibilitada pelas novas tecnologias de informação e 

comunicação, que por sua vez, transforma as práticas comunicativas em curso (SANTOS, 2005).  

As novas tecnologias de informação e comunicação, descentralizadas e distribuídas, 

permitindo novas relações e práticas comunicativas e incorporando um número infinito de 

informações, gerou uma crise de paradigmas, pois os conceitos teóricos e paradigmas dominantes 

da ciência de acordo com SANTOS (2009), foram criados ao longo de décadas, para afirmarem e 

responderem logicamente a sistemas simples ou fechados.  

Com as novas formas de se relacionar e de interagir, através das novas tecnologias de 

informação e comunicação, como internet, smartphones, tabletes e outras ferramentas, cada vez 

mais comuns em nossa sociedade da informação, a partir da segunda metade do século XX, há 

novos paradigmas que correspondem aos sistemas abertas e/ou complexos. 

Estes sistemas abertos e complexos são mais capazes de responder a estas novas formas 

de se relacionar e de interagir, pois as informações geradas e a comunicação entre os interagentes, 

circulam com mais rapidez e permitem melhor e mais conexão. Exemplificamos os sistemas 

abertos e/ou complexos com a internet, que estabelece relações entre um número ilimitado de 

repositórios de informações e possibilita novas formas de comunicação entre diversas pessoas em 

tempo real. Isto gerou uma crise, pois a distância que existia entre o autor e o leitor foi reduzida e 



isto provocou e ainda provoca uma crise nos paradigmas de informação e comunicação baseados 

na transmissão de mensagens voltadas para a centralização e controle.  

As reflexões sobre o portfolio como estratégia de informação e comunicação desafiam a 

pensar em como utilizá-lo: se as relações e as interações que realizamos através das novas 

tecnologias de informação e comunicação são elaboradas a partir de sistemas simples ou 

fechados, corremos o risco, mesmo que inconscientemente, de utilizar o portfolio como 

ferramenta de transmissão de informações, através de uma das características mais marcantes na 

comunicação que é “a centralização da produção e processamento de informações, com a 

manutenção do controle nas mãos do autor” (SANTOS, 2009, p. 04). 

Por outro lado, se as relações e interações são elaboradas a partir de sistemas abertos e 

complexos as interações entre os diferentes e diversos agentes no processo comunicativo são 

múltiplas, diversas e multidirecionadas produzindo inúmeros tipos de informações simultâneas, a 

construção do portfolio pode ser elaborada por diferentes agentes em diferentes situações de 

comunicação e com multiplicidade de informações trocadas entre estes agentes sem que haja o 

controle de um único autor e sem a centralização da produção e processamento das informações 

no processo comunicativo em que o portfolio é construído e utilizado.  

É nesta perspectiva de reflexão polissêmica e multifuncional  do portfolio como estratégia 

de informação e comunicação, através das interações entre trabalhadores da saúde em diferentes 

contextos que se inscreve este trabalho, por ser esta, a nosso ver, a forma mais dinâmica de se 

pensar sua utilização nas diversas áreas do conhecimento. Dentre elas, discorremos a seguir, 

sobre a utilização do portfolio como estratégia de educação permanente na formação em saúde. 

Antes disso, cabem algumas considerações sobre o uso do portfolio na educação.    

 

2.2 O portfolio na educação  

Na educação, é recente o uso do portfolio em seus múltiplos aspectos, seja como 

estratégia pedagógica, seja como instrumento e técnica nas diferentes formas de avaliação, ou 

ainda como processo ensino-aprendizagem (PESSATE et al, 2003). Na década de 1990, houve 

sua difusão na educação escolar e universitária, nos Estados Unidos da América, onde, segundo 

SÁ-CHAVES (2008), o portfolio teve seu início no que é conhecido como “portfolio movement” 

que cobre hoje, 95% dos estados norte-americanos e, em alguns destes estados, cobre toda a 

escolaridade, desde o pré-ensino até o Ensino Superior. Em suas múltiplas possibilidades de 



utilização, o portfolio pode ampliar o diálogo entre professor e aluno, pois na formação de 

professores, segundo VILLAS BOAS (2005), o portfolio é: 

 

“[...] considerado não apenas um procedimento de avaliação, mas o eixo 
organizador do 
 trabalho pedagógico, em virtude da importância que passa a ter durante todo o 
processo”. (p. 293).    

 

Nesta perspectiva, o portfolio vai sendo construído durante o processo ensino-

aprendizagem em uma aula, em uma disciplina, em um curso. O que se pretende destacar é que a 

construção do portfolio não pode ser isolada e fragmentada. Deve ser socializada e motivadora, 

deve promover a autonomia e a criatividade através de diferentes linguagens. Em SÁ-CHAVES 

(2009), aprende-se que o portfolio como estratégia educativa é: 

 

“[...] um conjunto de trabalhos que, através de estratégias de investigação-acção, 
procuram evidenciar a natureza reflexiva, colaborativa e interpessoal dos 
processos de construção de conhecimento, [...]” (p.07) 

   

Tendo por isto: 

 

“[...] uma função simultaneamente estruturante, organizadora da coerência e uma 
função reveladora, desocultadora e estimulante nos processos de desenvolvimento 
pessoal e profissional.” (p.16).  

 

Ainda segundo VILLAS BOAS (2005), o portfolio é o eixo organizador do trabalho 

pedagógico, em virtude da importância que adquire, no decorrer do processo ensino-

aprendizagem e não deve ser apenas utilizado como instrumento de avaliação. A discussão 

teórica-epistemológica sobre o que é o portfolio e para que serve, bem como sua utilização na 

área da educação pode situa-lo no debate da formação de professores e na qualidade desta 

formação. 

Isto posto, a utilização do portfolio na educação se constitui como uma estratégia que 

corresponde à necessidade de aprofundar o conhecimento sobre o processo ensino-aprendizagem, 

objetivando melhor compreensão e melhor qualidade na relação professor-aluno.   

 

2.2.1 O portfolio eletrônico como estratégia educativa no processo ensino-aprendizagem 



Segundo a WIKIPÉDIA (2012), o portfólio eletrônico possui diferentes formas e grafias 

que podem estar próximo quando da utilização do termo. Também é conhecido como e-portfolio 

(com a letra p minúscula), e-Portfolio (com a letra p maiúscula), eportfolio, portfolio digital, 

eFolio, carteira digital, Webfólio. Optamos neste trabalho por utilizar portfolio eletrônico para 

dirimir possíveis confusões e não entendimento da letra e (com ou sem hífen) no início da palavra 

portfolio.  

É uma coletânea eletrônica criada e gerenciada por um usuário, geralmente na Internet, 

onde são incluídos artigos, textos recebidos de outras pessoas que o autor do e-portfolio queira 

compartilhar, textos produzidos pelo autor, arquivos eletrônicos, imagens, objetos de 

aprendizagem, objetos multimídia, entradas de blogues e hiperlinks.  

Portfolios eletrônicos podem demonstrar as habilidades do usuário no uso de plataformas 

para sua auto expressão e, se os usuários estão online, eles podem ser mantidos de forma 

dinâmica ao longo do tempo (WIKIPEDIA, 2012). As aplicações e utilizações de portfolios 

eletrônicos podem permitir diferentes graus de acesso público, de modo que o mesmo portfolio 

pode ser usado por várias pessoas com várias finalidades. 

A internet pode ser ambiente ideal para que os portfolios eletrônicos sejam 

compartilhados com diferentes tipos de público com diferentes formas de interação e de usos, 

permitindo o acesso às subjetividades e individualidades das pessoas que os compartilham.  

Um portfolio eletrônico não deve ser compreendido como a transformação de sua 

construção do formato tradicional para o formato digital. MOREIRA & FERREIRA (2011) 

apontam que a utilização do portfolio eletrônico desenvolve habilidades e competências em 

tecnologias de comunicação digitais e possibilita a inclusão de formatos mais diversificados de 

documentos, capazes de imprimir interação e dinamismo aos mesmos.  

Também apontam que com o crescimento exponencial da internet e com as novas 

competências exigidas pela sociedade da informação e comunicação, há o incentivo e motivação 

por parte de docentes e discentes em  vários países, para o desenvolvimento de experiências e 

práticas pedagógicas através da construção de portefolios digitais (MOREIRA; FERREIRA, 

2011). Cabe ressaltar também que há um distinção entre portfolios eletrônicos (e-portfolios) e 

webfolios, pois, segundo as autoras, a evolução tecnológica na área da Internet , pode possibilitar 

o abandono da prática dos portfolios em suportes de papel e digital (e-portfolios) para a 



exploração de “webfolios, mais interactivos, dinâmicos, apelativos e, sobretudo, disponíveis 

online” (p.63). 

Como estratégia educativa no processo ensino-aprendizagem, o portfolio eletrônico tem  a  

possibilidade de ser utilizado para além de um repositório, onde docentes e discentes depositam 

seus produtos e onde há uma avaliação destes produtos. De acordo com BARRET (2010), o 

portfolio eletrônico é uma combinação de processo (atividades desenvolvidas e disponibilizadas 

ao longo de um curso, disciplina, etc.) e produto (resultado final do processo de construção do 

portfolio eletrônico) e podem ser criados utilizando uma variedade de ferramentas interativas.  

Com o crescimento exponencial da internet e das tecnologias interativas, o portfolio 

eletrônico como estratégia educativa no processo ensino-aprendizagem pode proporcionar o 

desenvolvimento de habilidades tecnológicas por parte de docentes e discentes, a reflexão sobre o 

próprio processo de ensino-aprendizagem e a inclusão digital. Pode ser também, o eixo central 

nas reflexões e discussões sobre o desenvolvimento pessoal, profissional, escolar e acadêmico de 

docentes e discentes. No item a seguir, discorremos sobre o portfolio como estratégia na  área da 

saúde, sendo esta área, o local onde trabalha a primeira autora deste trabalho e onde se realiza a 

pesquisa de tese. É com o olhar da educação e da saúde e das tecnologias interativas de 

informação e comunicação que este trabalho é produzido. 

 

2.3 O portfolio na saúde 

Na área da saúde, a utilização do portfolio também é recente e, ocorre principalmente na 

formação em saúde, nas áreas de enfermagem e medicina, em cursos que trabalham com 

currículos inovadores (SILVA; FRANCISCO, 2009). As experiências de utilização de portfolio 

na área da saúde, através das áreas de enfermagem e medicina tem propiciado avanço 

quantitativo e qualitativo no uso do portfolio como estratégia de educação permanente na 

formação em saúde.  

 Em um curso de licenciatura, especificamente na disciplina: Prática de Ensino em 

Enfermagem, (SORDI; SILVA, 2010), elaboraram uma matriz para avaliação dos portfolios dos 

estudantes da disciplina. Outra experiência é a de um curso de graduação também da  área de 

enfermagem, na disciplina História da Enfermagem, onde (SILVA; TANJI, 2008), utilizaram o 

portfolio como instrumento de reflexão para os alunos, em sua construção do conhecimento.  



Na área médica, o portfolio está presente em diferentes âmbitos de formação, tais como a 

graduação, o internato e a residência, sendo aproveitado como instrumento de registro, memória, 

planejamento, avaliação, autoavaliação e no desenvolvimento da capacidade reflexiva. (SILVA; 

FRANCISCO, 2009). 

Não obstante o Sistema Único de Saúde (doravante aqui denominado SUS) possibilite 

importantes mudanças nos processos comunicacionais e nas estratégias e modos de ensinar e 

aprender, ainda é incipiente a utilização do portfolio como estratégia nas situações de informação 

comunicação e de ensino-aprendizagem. Na área de formação dos trabalhadores da saúde, por 

exemplo, o portfolio tem sido timidamente utilizado. Esta tímida utilização do portfolio na área 

da saúde pode estar relacionada a falta de implementação de políticas públicas na formação, pois, 

de acordo com CECCIM; FEUERWEKER (2004), no SUS, a área de formação é uma das menos 

problematizadas, no que diz respeito à formulação de políticas e, consequentemente na 

formulação de estratégias potentes e inovadoras que possam operacionalizar estas políticas.   

Isto posto, minha pergunta de partida sobre esta investigação é: Como o portfolio é 

construído, através das interações como estratégia de informação e comunicação e de educação 

permanente, em cursos E@D na Área da Saúde que utilizam, por um lado, processos de ensino-

aprendizagem baseados em modelos problematizadores, dialógicos e colaborativos e, por outro, 

processos de ensino-aprendizagem baseados em modelos informacionais e instrucionais? 

A partir desta pergunta de partida surge a necessidade de problematizar a construção do 

portfolio, por discentes e docentes, em cursos E@D na área da Saúde, através de uma 

racionalidade crítico-reflexiva em oposição a uma racionalidade tecnicista.  

Como trabalhadora da área da saúde ligada à formação de tutores e orientadores de 

aprendizagem em cursos E@D, a primeira autora deste trabalho deseja investigar como o 

portfolio é construído, através das interações mediadas em cursos E@D na área da Saúde. O 

resultado desta investigação, convertido em produção de conhecimento, poderá motivar os 

participantes de outros cursos E@D na área da Saúde, a utilizarem o portfolio como estratégia de 

informação e comunicação e de educação permanente.  

A partir da pergunta de partida, são formuladas outras questões: Como se processa a 

construção do portfolio através das interações em cada curso? Quais são os contextos 

determinantes em cada curso e como estes influenciam a construção do portfolio? 



PITTA & MAGAJEWSKI (2000) chamam a atenção para a necessidade de articulação de 

propostas entre os campos da Comunicação, Educação e Informação em Saúde, pois é impossível 

separá-los, tendo:   

 

“em vista a conjuntura de acelerada convergência entre diferentes tecnologias de 
Comunicação e Informação, e pela própria natureza comunicacional de qualquer processo 
educacional e informacional” (p.68). 

  

Como a formação do trabalhador da saúde pode ser implementada a partir de diferentes 

racionalidades, dentre elas: a racionalidade crítico-reflexiva e a racionalidade tecnicista, o zoom 

no olhar e nas lentes do pesquisador estão direcionadas para estas duas racionalidades que podem 

conformar e envolver os processos comunicacionais e educacionais que integram os projetos 

políticos-institucionais na operacionalização desta formação.  

Em nosso cotidiano de trabalho, as tecnologias de informação e comunicação e a 

educação e saúde fazem parte de nossas reflexões e ações, por isto, nosso entendimento do que é 

formação em saúde a partir destes referenciais se aproxima de FREIRE (1977), quando este 

aponta que a educação e a comunicação são inseparáveis, pois não há como construir 

conhecimento sem as relações dialógicas entre pessoas que buscam sentidos e significados nos 

processos comunicacionais e educacionais.  

Sendo assim, o portfolio é considerado neste trabalho, como uma estratégia potente e 

inovadora, a ser utilizada na informação e comunicação e educação permanente em saúde, nos 

processos de ensino-aprendizagem que se pretendam dialógicos, colaborativos e 

problematizadores.  

Todavia, o que presenciamos muitas vezes nos cursos E@D na área da saúde, é 

exatamente o inverso. São utilizados modelos informacionais e instrucionais que não condizem 

com a proposta político-institucional do curso, gerando assim, insucessos de discentes e docentes 

quando da sua utilização.  

O portfolio pode ser utilizado na comunicação tradicional ou linear, isto é; do emissor 

para o receptor da informação, não permitindo assim, as interações mediadas entre as pessoas e 

entre as pessoas e os conteúdos e informações. Neste aspecto, transforma-se em meio de 

comunicação, não possuindo, portanto, a característica de estratégia de comunicação por não 

permitir as interações entre os participantes.  



No modelo de comunicação tradicional ou linear, a produção e processamento dos 

conteúdos e informações permanece com o emissor, sem que ele tenha qualquer preocupação 

com o que foi transmitido e com os sentidos que foram construídos.            

Pode-se observar também que os modelos de instrução, por vezes também utilizados na 

E@D, para a formação e qualificação dos trabalhadores da saúde, não consideram os diversos 

contextos deste trabalhador, ignorando as atuais transformações econômicas, sociais, políticas e 

culturais de suas condições de trabalho. Este modelo instrucional de educação tradicional limita-

se a transmitir conhecimentos.  

É possível que os elaboradores das políticas de educação permanente em saúde, assim 

como os tomadores de decisão e gestores da saúde, vislumbrem nestes dois modelos: o 

comunicacional e o instrucional, ambos baseados na transmissão de conteúdos e informações 

através de um canal único, a solução prática e barata para dar conta da emergência e necessidade 

de formação e qualificação dos trabalhadores da saúde. No entanto, para melhor adequação e 

desenvolvimento dos processos comunicacionais e educacionais no campo da saúde coletiva, 

torna-se necessário apropriar-se de estratégias potentes e inovadoras, possivelmente através da 

utilização do portfolio na formação dos trabalhadores.  

Os trabalhadores poderiam assim, a partir da utilização do portfolio, nos mais diversos 

contextos em que estão inseridos, refletir criticamente sobre o processo saúde-doença e 

transformar suas práticas de saúde.  

Assim sendo, o uso do portfolio como estratégia de informação e comunicação e 

educação permanente na E@D na área da Saúde pode possibilitar a compreensão de uma 

racionalidade crítico-reflexiva na ampliação do conceito de saúde e de suas práticas, voltadas 

para a atenção integral à saúde.  

 

2.3.1 O portfolio como estratégia de educação permanente na formação em saúde  

No que concerne a construção do portfolio, como estratégia de educação permanente, há a 

necessidade de se contribuir para que o Estado brasileiro, através do Sistema Único de Saúde - 

SUS, afirme sua posição para o ordenamento da área de formação em saúde conforme a 

efetivação de suas diretrizes constitucionais. As diretrizes constitucionais da politica de educação 

permanente em saúde enfocam os problemas quotidianos das equipes multidisciplinares, 



objetivando a transformação e qualificação das práticas para a atenção integral em saúde 

(BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009).   

Investigar a forma de construção do portfolio, como estratégia de educação permanente, 

justifica-se pela necessidade de superação da racionalidade tecnicista, ainda persistente na relação 

ensinar (aquele que sabe) e aprender (aquele que não sabe ainda) em cursos E@D na área da 

saúde. Esta racionalidade tecnicista tem a concepção de que na aprendizagem basta transmitir o 

conhecimento para que os alunos (trabalhadores da saúde) aprendam e de que, além de transmitir 

o conhecimento, é necessário também separar a teoria da prática. 

Tal tipo de racionalidade, ainda presente na formação em saúde no Sistema Único de 

Saúde, reproduz o modelo hegemônico biomédico. Além disso, há o consenso, segundo 

CECCIM; FEUERWERKER (2004), entre os críticos da área da saúde, de que o modelo 

pedagógico utilizado na formação em saúde é um modelo centrado em conteúdos técnicos e 

organizado de maneira fragmentada e isolada. 

Para a superação da racionalidade tecnicista torna-se necessário investir em um modelo de 

atenção integral à saúde que valorize a formação, com base em uma racionalidade crítico-

reflexiva de acompanhamento pelo docente da transformação do conhecimento, por meio da 

apropriação e do trabalho crítico e reflexivo do discente. 

Um modelo de atenção integral à saúde, baseado nesta racionalidade crítico-reflexiva, 

teria em vista a transformação e apropriação do conhecimento pelos trabalhadores, em sua 

formação e qualificação, para que sejam criativos, atuantes e capazes de transformar suas 

práticas, escutando o que as pessoas, que procuram os serviços de saúde, dizem e pensam sobre 

sua saúde. 

Daí, a relevância, pertinência e inovação de se investigar a construção do portfolio, como 

estratégia de educação permanente na formação em saúde, em cursos E@D na Área da Saúde, 

dentro da linha de pesquisa Informação, Comunicação e Mediação em Saúde, em um programa 

de pós-graduação multidisciplinar que procura formar pesquisadores com uma racionalidade 

crítico-reflexiva, em lugar de uma racionalidade tecnicista. 

 

3 O caminho a ser percorrido na compreensão do portfolio 

Na compreensão do portfolio como estratégia de informação e comunicação e como 

estratégia de educação permanente na formação em saúde a metodologia de pesquisa a ser 



utilizada terá uma abordagem qualitativa com o interesse de análise das interações entre os sujeitos 

de investigação, em seus diversos contextos, conforme apontado no item 2.1 deste trabalho. A coleta de 

dados será realizada com a utilização de técnicas de análise documental e entrevistas e com a 

utilização da estratégia metodológica do Discurso do Sujeito Coletivo.  

Para investigar e procurar compreender a maneira como os trabalhadores da saúde, em 

especial, do Sistema Único de Saúde, constroem seus portfolios através das diversas interações, 

opta-se pela amostra intencional não probabilística.  RICHARDSON (1999), aponta que os 

elementos formadores deste tipo de amostra, relacionam-se intencionalmente com certas 

características formuladas pelo pesquisador para selecionar determinadas pessoas em contextos 

específicos a serem investigados. Os contextos específicos a serem analisados neste trabalho 

estão descritos no item 2.1. 

A reflexão e análise do portfolio como estratégia de informação e comunicação, através 

das interações terá o foco de reflexão e análise direcionados para os trabalhadores da saúde, em 

especial os trabalhadores do Sistema Único de Saúde, que realizam ou realizaram cursos E@D 

Na Fundação Oswaldo Cruz – FIOCRUZ, no período de 2008 a 2012. Estes trabalhadores são 

adultos, de ambos os sexos e com diferentes graduações.  

Optamos pela análise das interações numa tentativa de desocultar e compreender o 

significado das interações dos trabalhadores da saúde, utilizando o portfolio como corpus de 

análise. A análise das interações será realizada através dos portfolios construídos pelos 

trabalhadores da saúde.   

Para a seleção de cursos E@D na área da Saúde, que utilizem o portfolio como estratégia 

de  informação e comunicação e de educação permanente foi elaborado um documento para obter 

a autorização do coordenador do curso para acessar quaisquer informações relativas ao curso que 

possam contribuir para a análise das interações.  

 

4 Algumas Considerações Finais Preliminares  

No decorrer da pesquisa de doutorado e no período de elaboração deste trabalho, 

ocorreram avanços na seleção de cursos E@D na saúde, para a realização da pesquisa e do 

trabalho de campo. Já obtivemos a autorização da coordenação de dois cursos selecionados para 

compor o corpus de análise. Em um dos cursos, a construção do portfolio físico e virtual, por 

discentes e docentes é parte constituinte do projeto político-pedagógico do curso. Em outro, o 



portfolio físico foi elaborado por candidatos a tutores, no decorrer da oficina de formação inicial 

de tutores e tem por finalidade a avaliação dos candidatos. A avaliação, reserva e guarda dos 

portfolios físicos neste curso é de responsabilidade da coordenação do curso. 

 No primeiro curso selecionado por nós e com autorização da coordenação do curso, 

haverá permissão para o acesso às turmas do curso para seleção e análise dos portfolios, bem 

como, para o acesso ao curso como um todo, para melhor conhecê-lo. 

        Este curso é ofertado pela Coordenação de Educação a Distância da Escola Nacional de 

Saúde Pública Sérgio Arouca da Fundação Oswaldo Cruz (EAD/ENSP/Fiocruz) em parceria com 

o Sistema Universidade Aberta do Brasil, da então, Secretaria de Educação a Distância do 

Ministério da Educação (UAB/SEED/MEC), na perspectiva de possibilitar a interiorização de 

processos formativos na pós-graduação lato sensu. 

Como instrumento de avaliação, o portfolio é elaborado pelos especializandos para avaliar 

o seu desenvolvimento no curso e para avaliar o desempenho do tutor. O tutor também elabora 

seu portfolio para avaliação do curso, desenvolvimento do grupo e auto avaliação. Depois de 

elaborarem seus portfólios, os especializandos e os tutores encaminham para a equipe de 

coordenação do curso para a inserção do portfólio no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).  

Em relação as reflexões e discussões sobre o portfolio como estratégia de informação e 

comunicação e de educação permanente na formação em saúde, há que se considerar o tempo de 

amadurecimento do pesquisador desde o início do curso de doutorado em 2009 até o presente 

momento, o percurso de elaboração do projeto de pesquisa, dos trabalhos apresentados nas 

disciplinas do curso de doutorado e em Congressos nas diferentes áreas, pois esta é a uma Pós-

Graduação integrante da área multidisciplinar, há que se considerar também, a elaboração deste 

trabalho a ser enviado para este evento, independentemente da avaliação do parecerista.   

Compreende-se que o portfolio tem as características polissêmicas e multifuncionais, 

pois, sua utilização é identificada em diferentes áreas do conhecimento, com diferentes 

intencionalidades e subjetividades, com o suporte de diferentes e velozes tecnologias de 

interativas nas áreas de informação e comunicação, educação e saúde. A produção de 

conhecimento sobre o portfolio como estratégia, instrumento de avaliação, como apresentação 

pessoal e profissional, etc., pode ser incipiente, mas as leituras, reflexões e discussões destas 

produções são, a nosso ver, ricas de conteúdos, de métodos e de intervenções quando da 

utilização do portfolio em quaisquer das situações descritas neste trabalho.     



Por último, há que se considerar e relevar que todas estas atividades tem o olhar e a 

percepção de uma pesquisadora e envolvem movimentos de ação-reflexão-ação no contexto 

específico de trabalho no Sistema Único de Saúde na Fundação Oswaldo Cruz – FIOCRUZ – na 

Coordenação de Educação a Distância – EAD na área de implementação de processos educativos 

– Subárea: Formação de Tutores e Orientadores de Aprendizagem. Se deslocarmos este olhar e o 

zoom que lhe foi direcionado, a  percepção que se tem deste trabalho neste momento com estas  

possibilidades não mais terá seus objetivos propostos e alcançados. Haverá necessidade de outro 

momento e de outras possibilidades para sua realização. São outros olhares, outras percepções.    
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