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RESUMO – O presente trabalho surgiu após a análise dos dados coletados através do PET-História 
(UEPG), este atua em escolas periféricas da cidade de Ponta Grossa com a intenção de realizar um 
levantamento de dados identificando possíveis carências na rede pública de ensino. Juntamente com 
a equipe pedagógica das escolas envolvidas, o PET busca meios de minimizar essas dificuldades. O 
projeto Bairro e Expressão busca compreender e considerar as opiniões dos alunos sobre a realidade 
deles, problematizando os pontos mais críticos dos bairros. Dentro desse prisma o PET – História 
construiu, no ano de 2012, um projeto de extensão no qual foram realizadas uma série de oficinas 
com a participação dos alunos. O Programa de Educação Tutorial busca alternativas para solucionar 
as maiores necessidades de cada região envolvida, mas para que isso pudesse ser feito era preciso 
conhecer as principais necessidades. O atual projeto abre espaço para que os alunos possam se 
expressar, apontando assim quais são os elementos responsáveis pelas insatisfações em seus 
bairros. É importante ressaltar que as oficinas tiveram um papel fundamental para a realização do 
projeto, mas estas foram apenas um meio para a concretude do mesmo. As oficinas tiveram uma 
função crucial para que ocorresse uma proximidade com a realidade dos alunos, pois elas produziram 
fontes (redações) que foram analisadas e comparadas com respostas dadas nos questionários 
aplicados aos discentes. O principal objetivo do projeto Bairro e Expressão é instigar os alunos a se 
manifestarem em benefício de sua comunidade. 
 
 
 
 
PALAVRAS CHAVE – Bairro. Rede pública. Cidadania.  

 

 
 

                                                 
1 Graduando, Bolsista do PET - thiagoberger_@hotmail.com 
2 Graduando, Bolsista do PET - giuliano_53@hotmail.com 
3 Graduando, Bolsista do PET – Vanessa-holyver@hotmail.com 
4 Doutor em Educação, Professor do DEHIS, Tutor do PET – lfcronos@yahoo.com.br  



11.° CONEX – Apresentação Oral – Resumo Expandido 

 

2 

Introdução 
 
O Programa de Educação Tutorial (PET) é um projeto do ministério da educação cuja 

principal característica é a insociabilidade entre pesquisa, ensino e extensão para uma formação 
profissional e pessoal completa. O grupo PET – História UEPG trabalha com três frentes principais, 
sendo elas escolas de periferia, escolas rurais e espaços de cultura africana e afro-brasileira por 
considerar que há um afastamento entre o meio acadêmico e o espaço de educação básica. Contribui 
para auxiliar a suprir essa distância; o grupo desenvolve projetos de extensão baseados na realidade 
social dos alunos e grupos envolvidos. Dentre esses projetos desenvolvidos encontras-se a aplicação 
dos questionários no Colégio Eugenio Malanski e as atividades decorridas do levantamento de dados 
em forma de oficinas que discutiram o conceito de identidade e a discussão sobre a estrutura dos 
bairros. O levantamento de dados tem por objetivo, criar uma oportunidade de aprendizado 
acadêmico sobre métodos quantitativos, ampliar o conhecimento sobre a realidade escolar por parte 
dos alunos de história, bem como oferecer ás escolas, seus professore e gestores dados importantes 
sobre o perfil dos alunos, seus interesses e preferências, contribuindo assim para sistematizar dados 
que, muitas vezes, são percebidos intuitivamente, e outros que não eram ainda conhecidos. Tais 
dados servem como subsídios para a reflexão de docentes e gestores, e podem servir para confirmar 
ou alterar procedimentos didáticos e administrativos, a critério dos envolvidos. 

Essa discussão sobre os bairros foi motivada pela constatação de diversos problemas 
estruturais através de duas questões que compunham o questionário aplicado na escola.   

A partir das respostas dos alunos do oitavo ano constata-se que estes moram em um total 
de oito bairros que envolvem a região do colégio Eugenio Malanski, são as localidades Borsato 
Cachoeira, Castanheira, Cinto Verde, Jardim Pontagrossense, Quero quero, São Marcos e Vila Nery.   

Os temas abordados nas perguntas envolvem o saneamento básico, segurança, saúde, 
pavimentação e lazer. Com relação ao saneamento básico, de um total de quarenta e oito alunos, 
vinte e quatro afirmam ter uma boa condição e quatorze apontam como sendo apenas regular. Essa 
diferença se dá pelo número de bairros atingidos pela escola e mostra que mesmo em uma região 
próxima as diferenças de infraestrutura são marcantes, por exemplo, no bairro Borsato a maioria dos 
alunos escolheram a opção “bom” para o saneamento básico, enquanto no bairro Jardim 
Pontagrossense os resultados indicam uma qualidade “regular’’”.  

No que tange a segurança do local de moradia a porcentagem da “regular” tem grande 
destaque sendo a mais escolhida, entretanto as opções “ruim” e “péssima” se aproximam 
numericamente indicando um grau significativo de percepção de violência em todos os bairros. 
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(fig.1)

 
  

No quesito saúde as alternativas “regular” e “péssimo” aparecem como as mais freqüentes, 
com exceção na localidade Jardim Pontagrossense onde a opção “bom” supera as demais. 

Em se tratando da pavimentação das ruas novamente a maioria dos alunos aponta como 
sendo regular ou ruim, e em bairros como Borsato a condição das ruas é vista como boa. Vale 
ressaltar que este é o bairro da escola e também possui grande parte das rotas do transporte público. 
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(fig.2).

 
 Dentre todos os temas trabalhados o de lazer apresenta um quadro mais regular. 
Após a interpretação desses dados foram desenvolvidos encontros entre o grupo PET –

História e os alunos do nono ano, quando foi realizado um debate sobre a região do colégio 
envolvendo os tópicos trabalhados no questionário, ao final desse debate cada aluno produziu uma 
redação anônima realizando uma crítica sobre o seu bairro. 
   
 
Objetivos 

 
Este trabalho tem por objetivo compreender as carências da região periférica de Ponta 

Grossa pela perspectiva dos seus moradores mais jovens e contribuir com alternativas que 
possibilitem o suprimento desses pontos através da atuação na identificação dos problemas e da 
formação dos alunos envolvidos. Bem como perceber se há ou não opiniões que coincidem entre os 
dados dos questionários e as redações produzidas pelos alunos.    

 
 

Metodologia 
 
Utilizaremos para este trabalho dados quantitativos levantados através da aplicação de 

questionários aos alunos do Colégio Estadual Professor Eugenio Malanski, especificamente os do 
oitavo ano, que abordam assuntos econômicos, políticos e culturais. Contando com 38 questões 
desenvolvidas baseados no sistema de análise quantitativa likert, ou escala de atitudes, que mede a 
intensidade da adesão ou rejeição das frases com propostas, e a cada grau dessa escala é atribuído 
um valor numérico entre -2 e 2, sendo que -2 significa total discordância e 2 concordância plena no 
total de cinco alternativas. Destas questões foram selecionadas três que identificam os bairros que 
possuem alunos no colégio estudado, bem como levantam a opinião dos estudantes sobre eles.  

Esses dados obtidos através dos questionários serão comparados com redações 
produzidas pelos alunos no decorrer das oficinas realizadas pelo grupo PET – História. Estas oficinas 
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ocorreram em seis encontros num conjunto de oito aulas sendo que o primeiro deles limitou-se a um 
momento de interação com os alunos através da apresentação dos acadêmicos responsáveis pelo 
projeto e no segundo foram desenvolvidas dinâmicas em sala de aula trabalhando com assuntos 
como o egocentrismo, fortalecendo do trabalho coletivo. O terceiro encontro voltou-se a discussão do 
conceito de identidade, enquanto no quarto e quinto encontro ocorreu um debate na qual os alunos 
apresentaram a sua visão sobre seus respectivos bairros e escreveram uma redação crítica sobre 
eles. A última etapa do projeto foi a apresentação dos materiais desenvolvidos pelos estudantes para 
os demais alunos, pais e professores durante a Semana de Artes e Ciências do colégio.     

 
 

Resultados 
 
A partir dos dados levantados é possível identificar pontos de carência apontados pelos 

alunos, esses pontos concentram-se principalmente na percepção da violência e na falta de 
pavimentação nas ruas. Esses dados são comprovados quando comparados com as redações 
produzidas pelos estudantes durante as oficinas, que ocorreram com um intervalo de tempo de 
aproximadamente sessenta dias da aplicação dos questionários. Em seus textos os alunos 
apresentam seu ponto de vista e destacam outros aspectos não contemplados pelos questionários 
como a condição precária da mobilidade urbana pelo fato de não ter um número suficiente de rampas 
de acesso às calçadas, faixas de pedestres, além da má conservação das ruas. Afirmam também que 
as ruas são pavimentadas somente nas trajetórias do transporte público. Em relação a segurança os 
estudantes, em suas redações, concordam com as respostas obtidas nos questionários e apontam 
que essa elevada sensação de insegurança deve-se em parte a falta de policiamento na região e ao 
tráfico de drogas.  

Como se percebe na figura 2 a saúde é vista pelos alunos como sendo regular ou péssima, 
entretanto no bairro Jardim Pontagrossense ela é avaliada como tendo boa qualidade. Interpretando 
o conjunto de textos nota-se o motivo dessa diferença de opiniões, pois em grande parte deles os 
estudantes afirmam não haver unidades de saúde em seu bairro. Outro ponto relevante nas redações 
é a observação dos alunos sobre a falta de espaços públicos de lazer, no entanto os dados mostram 
uma opinião bastante regular nesse quesito. Em se tratando do saneamento básico mais uma vez os 
textos apresentam a mesma linha de opinião dos questionários, afirmando que está em condição boa 
ou regular.  

 
 

Conclusões 
 
Conclui-se que os alunos possuem opiniões formadas em relação ao local em que vivem 

(pois as respostas dadas nos questionários coincidem com as redações) e que há os dados 
fornecidos pela escala likert que são elementos que podem ser utilizados não só para conhecer a 
realidade dos alunos, mas para tornar público o descaso presente em determinados locais. Pode-se 
dizer que se o poder público tivesse uma preocupação maior com os estudantes dessa região, 
certamente seria levado em conta as suas opiniões, e estes poderiam desfrutar de um bairro mais 
seguro e com uma melhor qualidade de vida.  
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