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O professor expôs a proposta de
-20
desenvolver um Projeto de Antropologia
-40
Brasileira,
que envolveria
pesquisa,
discussões, debates, elaboração de textos e
-60
desenvolvimento
do
resultado
das
atividades em portfólio. Após o contrato
-80
acadêmico, os estudantes formaram grupos
de 4 a 6 integrantes. O professor dividiu o
semestre em quatro blocos de trabalho, RESULTADOS
segundo o desdobramento da disciplina em
temas centrais e critérios cronologicos. O Os participantes do Projeto Antropologia Brasileira apresentaram boa recepção inicial para a
grupo
apresentou
mesas-redondas mudança de metodologia, mas revelaram grande angústia acerca das possibilidades
temáticas
(com
base
em
textos “abertas” e mostraram-se “confusos” com certa “desorganização” (espaço para a
estabelecidos pelo professor), realizou criatividade) que o projeto apresentava. Houve também grande dificuldade dos alunos em
pesquisas
bibliográficas
individuais, organizar o trabalho individual e trazê-lo para o grupo. Após a realização do primeiro bloco,
elaborou sínteses de textos individuais e tais problemas foram amenizados. A oscilação na motivação dos alunos foi perceptível ao
desenvolveu o portfólio composto por longo do processo, de forma que o professor interveio em diversas ocasiões para organizar,
textos, imagens e referências bibliográficas estimular e registrar o trabalho em andamento. A partir da metade da disciplina foi possível
pesquisadas. O resultado parcial do perceber a satisfação dos alunos quanto ao resultado do processo em andamento.
portfólio foi utilizado em dinâmicas de O trabalho desenvolvido resultou: a) na ampliação da motivação e interesse dos alunos, b)
grupo voltadas à socialização dos no aumento da frequência em sala de aula, c) no aumento nas notas dos alunos, d) no
resultados, à reflexão e avaliação do desenvolvimento de outas formas de comunicação e interação, e) em maior
trabalho dos colegas. Neste processo, os responsabilidade, organização e planejamento individual, f) na implementação da pesquisa e
temas centrais, autores representativos e da avaliação crítica sobre as informações e o resultado produzido.
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para organizar melhor esta etapa de interação
entre grupos tornarão a etapa de socialização da
produção mais interessante.

