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RESUMO 
 
 

O projeto realizado pelos alunos do 9º ano do Ensino Fundamental II da Escola Municipal Dr. 
Avedis Victor Nahas, situada na cidade de Taubaté-SP, apresenta-se como produto de um 
dinâmico e eficiente processo de contato entre os alunos e a comunidade local. O projeto 
refere-se a um censo demográfico, no qual os alunos, juntamente aos bolsistas do PIBID 
(Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência), coletam informações 
socioeconômicas da comunidade que abriga a escola assim como os alunos que nela 
frequentam. O projeto justifica-se à medida que permite ao aluno, conhecer e a decifrar, todo o 
conjunto de variáveis e ferramentas que envolvem a realização do censo demográfico, 
ampliando com base nesses entendimentos, a funcionalidade e utilidade dos mais diversos 
censos realizados pelos institutos competentes. O objetivo tornou-se cada vez mais claro, ao 
passo que os alunos, tiveram a oportunidade de interpretar o espaço no qual se encontra 
precisamente seu bairro, permitindo a eles uma leitura critica acerca de sua realidade, 
destacando as carências, os problemas e a possível falta de politica local, assim como o 
levantamento de todo o conteúdo socioeconômico da população local, que se fez relevante, 
com as devidas reflexões, ao ensino da geografia. Isso tudo mediado pelo eficaz espirito de 
coletividade praticado pelos alunos e do nítido interesse dos mesmos pela pesquisa, que 
aumenta à medida que tomam consciência que os protagonistas de todo o processo que 
envolve o projeto são eles mesmos. A metodologia caracteriza-se em duas fases: na primeira 
ocorre a capacitação dos alunos envolvidos no projeto, obedecendo aos critérios e orientações 
fornecidos pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), assim como toda a teoria 
e conceitos oferecida por este instituto, para maior rendimento do censo. Ainda nessa fase, foi 
elaborado o questionário, baseando-se nos censos oficiais, e posteriormente foi realizada a 
delimitação espacial da área a ser pesquisada. Numa segunda fase, com todas as ferramentas 
prontas e organizadas, os alunos sob a orientação do professor supervisor e dos bolsistas do 
PIBID, saíram para as ruas já definidas, a fim de coletar os dados necessários. Ao termino 
dessa etapa, com as informações ainda em estado puro, tornou-se necessário à participação 
da disciplina de matemática, representada pelo professor da área, para auxiliar-nos na 
construção de gráficos e tabelas,ocasionando uma ampliação da dimensão do projeto, visto 
que toda ação de interdisciplinaridade é rica para a formação do aluno. Os resultados parciais 
revelam o êxito obtido pela atividade proposta, somente possível com o sincronismo entre 
alunos e bolsistas sob a orientação do professor supervisor. Vale acrescentar também, que a 
partir desse projeto, surgiu nos alunos, virtudes antes camufladas, como: espirito de liderança, 
responsabilidade e um conjunto de valores, a fim de promovê-lo como cidadão. Em vista de 
tudo que foi dito, pode-se concluir que é possível aliar escola e comunidade local, mediado 
pelos próprios alunos e educadores, obtendo saldos positivos para ambos, pois através do 
dialogo entre eles, as disparidades existentes são quebradas ou reduzidas, ambicionando a 
unidade, que se faz essencial ao processo educacional. 


