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RESUMO 
 
 

O presente trabalho relata os dados de um projeto realizado com alunos do 8º e 9º anos do 
Ensino Fundamental II da Escola Municipal Dr. Avedis Victor Nahas, situada na cidade de 
Taubaté - SP. Trata-se de uma pesquisa em que alunos, auxiliados pelos bolsistas do PIBID 
(Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência), realizam um censo demográfico no 
bairro da escola a fim de obter dados sobre a comunidade em que estão inseridos. Este projeto 
justifica-se pela necessidade de oferecer aos alunos a oportunidade de participarem do 
processo de realização de um censo demográfico, levando-os a compreender de que maneira 
se realiza a coleta de dados em uma comunidade, uma vez que participarão de todo o 
processo para a realização da pesquisa, tanto na teoria, como na prática, através dos trabalhos 
de campo. O objetivo deste projeto foi obter informações sobre a comunidade, observar as 
mudanças ocorridas no bairro, adquirir informações sobre as principais necessidades da 
comunidade local, ter noção de espacialização, compreender a relevância do trabalho coletivo 
como forma de exercer a cidadania e estimular o interesse pela pesquisa. Os procedimentos 
metodológicos realizaram-se em duas fases: na primeira fase houve uma capacitação para os 
alunos em que foram trabalhados conceitos sobre Censo Demográfico e sua atuação no país 
junto ao IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Em seguida, foram elaborados os 
questionários para a pesquisa de campo e também delimitou-se a área de abrangência do 
censo. Na segunda fase foi realizado o trabalho de campo pelas ruas do bairro. Os alunos, 
acompanhados pelo professor supervisor e alunos bolsistas do PIBID coletaram informações 
por meio de entrevistas junto às famílias. Com a obtenção dos dados, o projeto passou a 
realizar-se de maneira interdisciplinar: os professores de matemática auxiliaram na contagem e 
interpretação dos dados para a construção e leitura de gráficos e tabelas. Este trabalho 
fundamenta-se no modelo do Censo Demográfico do IBGE 2000. Os resultados parciais 
demonstram que está havendo a participação efetiva dos alunos e bolsistas bem como a 
interação do grupo. Também tem possibilitado aos alunos uma visão mais técnica e realista de 
sua comunidade, levando-os a uma reflexão sobre a importância do seu papel de cidadão em 
sua comunidade. Pode-se concluir que, a ligação entre a escola e a comunidade bem como o 
estudo realizado pelos próprios alunos da escola local tem contribuído para a formação de um 
cidadão mais participativo e reflexivo, proporcionando uma grande experiência para a formação 
do aluno em seu processo de ensino-aprendizagem. 


