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Resumo: 
Essa Produção Didático - Pedagógica aborda 

como o desinteresse escolar dos alunos do Ensino 

Médio está relacionado à construção da sua 

identidade. Para pensarmos essa questão, essa 

pesquisa traz algumas reflexões sobre as práticas 

metodológicas do professor em sala de aula no 

seguinte sentido: até que ponto os conteúdos das 

disciplinas em sala de aula estão ou não 

articulados com a realidade e com a identificação 

dos alunos com tais conteúdos? E reflexões sobre 

o que está por trás da indisciplina e da falta de 

interesse do aluno pelos estudos na sala de aula.  

O objetivo principal desse trabalho é analisar e 

entender como o desinteresse pelas aulas, entre 

os alunos do Ensino Médio se encontra e 

manifesta-se relacionado à construção identitária, 

levando em consideração a diversidade - étnico- 
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racial, sexualidade, classe social - presente na 

escola.   

Essa Produção Didático-Pedagógica se 

desenvolve a partir de uma pesquisa de campo, 

tendo como proposta e produção a escrita de dois 

questionários com perguntas abertas. Um que será 

aplicado aos alunos e outro aos professores de 

todas as disciplinas que lecionam nessa 

determinada turma; para que possamos saber 

desses dois “atores sociais” quais as possíveis 

causas do desinteresse escolar e sua relação com 

a construção identitária deles.   

Após a realização dessas etapas, pretende-se 

transcrever e interpretar as respostas dos 

questionários.  Essa análise e interpretação será 

realizada no Artigo Final dessa implementação 

pedagógica.  

O universo de pesquisa será o Colégio Estadual 

Rui Barbosa - EFMP, no município de Jacarezinho-

Paraná. Os sujeitos serão alunos do segundo ano 

do Ensino Médio.  Pretende-se com esse projeto 

de intervenção pedagógica analisar o que está 

além das aparências dos comportamentos dos 

alunos, tendo em vista o seu desinteresse pelo 

estudo mais aprofundado e o que está por trás das 

aulas dadas como uma forma de cumprir prazos e 

conteúdos. Com essas possíveis “descobertas” 

poderemos contribuir para projetos que tenham 

como objetivo uma ação pedagógica que proponha 

uma mudança de atitude, tanto por parte dos 

alunos, como pelos professores. 

Palavras-chave (3 a 5 palavras) Identidade, desinteresse escolar, metodologia, 
pesquisa de campo.  

Formato do Material Didático  Unidade Didática.  
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1. APRESENTAÇÃO 

 
“Os alunos não querem aprender”. “O aluno é preguiçoso”. “O aluno é 

desatento”, “é muito desligado”.  “O aluno não gosta de estudar, não está nem aí 

para a escola”. “O aluno quer mesmo é estar jogando videogames”. Frases como 

essas são proferidas diariamente na sala de professores, reuniões pedagógicas e 

conselhos de classes. Isso corresponde, pode-se dizer, à manifestação de um 

fenômeno educacional que necessita de compreensão. 

O desinteresse escolar dos alunos, entretanto, não se apresenta em um vazio 

ou desacompanhado de práticas sociais por parte dos alunos, como dos 

professores.  O “ser” e “fazer” do aluno e do professor no ambiente da escola, 

permite analisar a relação entre o ensino e aprendizagem. Pela minha prática, posso 

afirmar que isso está relacionado diretamente com a questão identitária dos alunos, 

pois, passa por vários fatores internos e externos ao espaço escolar, afetando o 

processo de ensino e aprendizagem na sala de aula. Isso leva a um dos aspectos 

mais evidentes da evasão escolar, o desinteresse, tal como revelam estudos 

especializados. 

Em experiências, há mais de 10 anos de trabalho, lecionando em séries 

iniciais e concludentes do Ensino Médio, percebi que boa parte dos alunos tem 

pouco interesse em estudar, ou seja, não demonstram gosto pelos conteúdos 

curriculares ministrados nas escolas. 

Isso é visível quando as atividades solicitadas pelo professor são feitas pelos 

alunos às pressas e de maneira superficial. O trabalho escolar ao que tudo indica é 

entendido e concebido como uma espécie de castigo imposto pelo professor. Uma 

representação calcada nos valores judaico-cristãos, cuja ideia sobre o trabalho, 

repousa sobre o seu aspecto punitivo.  

O termo trabalho pode ter nascido do vocábulo latino tripallium, que significa 

instrumento de tortura e por muito tempo esteve associado à ideia de atividade que 

provoca sofrimento. Os alunos, embora existam as exceções, veem as atividades 

como uma obrigação sem sentido.   

Em muitos momentos, a escola como um todo – professores, apoio 

pedagógico e outros profissionais envolvidos na educação - em vez de 

proporcionarem mais estímulo aos educandos, passam a colaborar para o desânimo 

e descompromisso: 
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"As mudanças sucessivas no currículo e nas metodologias testadas 
recorrentemente denunciam que a escola vem perdendo o sentido. 
Do currículo conteudista ao que enfoca a formação para o mundo do 
trabalho percebe-se que não se tem uma visão nítida do que a 
escola deve ensinar, como e para quê. O resultado é o aumento do 
desinteresse dos alunos, particularmente dos jovens pela escola. Por 
outro lado, alguns professores veem-se frustrados por identificarem 
alunos muito competentes, mas que não se encaixam no modelo de 
educação ora vigente e, por isso, são (taxados) estigmatizados como 
incapazes e, desestimulados, uns desistem da escola, outros 
constroem estratégias para conseguirem o diploma sem, contudo 
alcançarem o conhecimento que desejariam obter nesta instituição". 
(SILVA, et al., 2011, p.1). 

 
Pretendo realizar essa pesquisa focando o segundo ano do Ensino Médio, 

pois percebi que nessa etapa, os alunos parecem um pouco mais alheios ao mundo 

escolar do que aqueles que chegam ao terceiro ano, mas que parecem manter em 

comum a obrigação de prestarem vestibular para entrar na universidade, mesmo que 

isso não seja da vontade deles.   

Em contrapartida, os alunos do primeiro ano, em turmas bem mais 

numerosas, são eufóricos e conversam muito; afinal, há uma passagem do Ensino 

Fundamental para o Ensino Médio1. 

    Essa Produção Didático-Pedagógica se desenvolve a partir de uma 

pesquisa de campo, tendo como proposta e produção a escrita de dois questionários 

com perguntas abertas; um que será aplicado aos alunos e outro, aos professores 

de todas as disciplinas que lecionam nessa determinada turma; para que possamos 

saber desses dois “atores sociais” quais as possíveis causas do desinteresse 

escolar e sua relação com a construção identitária desses alunos.  

    Os questionários serão com perguntas abertas para que alunos e 

professores respondam realmente aquilo que estão sentindo, pois pode ser que com 

alternativas já prontas fiquem sugestionados às respostas.  

Nestes dez anos em que estou trabalhando na Educação, pude notar, em 

conversas com outros professores, que o desinteresse dos estudos não se restringe 

a uma disciplina em específico e que paira um estado de falta de curiosidade e de 

desencantamento mais que em comum, entre os alunos.  

Contudo, a escola enquanto instituição, isto é, ainda que local em que a 

participação dos membros se dê de maneira fragmentária,  permanece a constituir-

                                                 
1 Embora não pareça, toda essa euforia pode representar um entusiasmo e uma expectativa com 
relação ao Ensino Médio, ao qual estão chegando, e poderia ser aproveitada para essa pesquisa, 
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se como um local em que se promove a socialização em seu aspecto de grupo 

social secundário2 por isso, outras atrações, tais como os jogos, as paqueras, o 

grupo de amigos corresponderem à possibilidade de se lidar mais com o lazer do 

que com os reclamos e cobranças de ter que se preparar para uma carreira 

profissional  em face da ordem da sociedade do consumo e de sua produção.  

No artigo das professoras Silva (2011), as autoras observaram que os alunos 

manifestam o desejo pelo conhecimento, quando se expressam através da música, 

dança, desenhos:  

“Assim, estes jovens buscam nas expressões artísticas como o hip 
hop, o rap e o reggae, construir sentido num processo de resistência 
para ser visto como sujeito capaz de transformar a si mesmo, para 
ser visto como o outro – igual em sua humanidade – procurando 
desconstruir o olhar estigmatizado do outro sobre si mesmo. A 
relação dialética entre o Eu e o Outro é atravessada pelas questões 
identitárias de discriminação e sentimentos de menos valia donde se 
originam os estigmas, construções sociais que hierarquizam os seres 
humanos a partir de uma marca.” (GOFFMAN, 1988 apud SILVA, et 
al, 2011, p. 11)  

 

Os alunos podem também querer chamar a atenção dos professores para si, 

ou dos colegas quando estão muito agitados e portanto, desconcentrados da aula. 

Os interesses por jogar bola, dançar, cantar e desenhar, como exemplo, também são 

demonstrados em sala de aula e poderiam ser atrelados ao conteúdo disciplinar e 

expressados como uma forma de conhecimento.  

O desafio deste trabalho é o de poder ouvir estes estudantes e, assim, a 

partir da pesquisa-ação, definida como uma estratégia da ação metodológica da 

pesquisa social que consiste em resolver, ou pelo menos, esclarecer os problemas 

da situação observada3.  Contudo, sabemos que, além disso, esse trabalho também 

poderá problematizar e trazer reflexões sobre o tema escolhido.  

Se o aluno percebe que tem dificuldades para aprender, conforme aquilo que 

há de senso comum entre os professores, torna-se desinteressado, irresponsável, 

pois se sente rebaixado diante da classe. Se a escola não tenta sanar o problema 

da aprendizagem do aluno, este se afasta do ambiente escolar.  O que pode ser 

feito é identificar a causa do desânimo, da irritabilidade dele na tentativa de ajudá-lo, 

estreitando a relação aluno/professor, tornando o ambiente escolar mais agradável. 

                                                                                                                                                         
mas nesse momento não será feito devido ao pouco tempo de trabalho que teremos.     
2 MANNHEIM, Kal; STEWART, W.A.C. Introdução à Sociologia da Educação. São Paulo: Cultrix, 
1972. 
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Em face dessa situação, a questão da identidade apresenta-se como uma 

ideia chave para dar entendimento à ordem das relações sociais na escola e demais 

dimensões da realidade construída socialmente. Permite-me pensar, assim, no 

desinteresse pelas atividades escolares, tendo em conta a relação entre o “eu" e o 

"outro"4, em face das práticas e reprodução da ordem social, assim como sobre a 

incompletude humana5. 

Segundo Stuart Hall (2006, p. 38): 

A identidade é realmente algo formado ao longo do tempo, através 
de processos inconscientes e não algo inato, existente na 
consciência no momento do nascimento. Ela permanece sempre 
incompleta, está sempre em processo, sempre sendo formada”.  

Diante das várias possibilidades de investigação desta pesquisa uma 

pergunta parece-me permanecer central e aglutinar as demais: como o processo da 

construção da identidade entre alunos do Ensino Médio permite dar entendimento ou 

não ao “gosto” pelo estudo em face da transição dos jovens da escola para o 

trabalho? Por que ele se identifica mais com as “atrações” que a escola oferece, do 

que pelo próprio estudo? Até que ponto os conteúdos das disciplinas em sala de 

aula estão ou não articulados com a realidade e com a identificação dos alunos com 

tais conteúdos? Em que momento o conteúdo das disciplinas toca uma situação 

individual e atinge os gostos em comum? Essa relação poderia facilitar a vontade 

pelo aprendizado?  

Segundo Thiollent (1986, p. 17): [...] "a atitude dos pesquisadores é sempre 

uma atitude de 'escuta' e de elucidação dos vários aspectos da situação, sem 

imposição unilateral de suas concepções próprias.”  

Assim, a partir dessa perspectiva metodológica, busca-se nesta atividade 

didática lidar com o problema do interesse/desinteresse pelo estudo escolar como 

uma maneira de (re)pensar a Produção Didático Pedagógica, tendo em conta a idéia 

da pesquisa-ação.  

Por essas questões, pretende-se com esta Produção Didático-Pedagógica 

                                                                                                                                                         
3 THIOLLENT  (1986). 
4 Relação aluno/professor e aluno/aluno na sua diversidade. 
5  Os estudos sobre a sociologia da criança, com indicam Delgado e Müller (2005, p. 352) permite-nos 
pensar, tendo como correspondente a ideia de que “[...] as crianças [adolescentes] e os adultos 
devem ser vistos como uma multiplicidade de seres em formação, incompletos e dependentes, e é 
preciso superar o mito da pessoa autônoma e independente, como se fosse possível não 
pertencermos a uma complexa teia de interdependências”. 
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dar entendimento às possíveis indicações e identificações das causas do 

desinteresse escolar de uma turma de alunos adolescentes, do segundo ano do 

Ensino Médio, tendo em conta o objetivo de promover ações pedagógicas que 

vislumbrem à emancipação e o entendimento de tal realidade vivida entre os 

diferentes segmentos que compõe o universo escolar.  

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

      Este trabalho tem como objetivo abordar um dos problemas que há muito 

tempo vivencio nas escolas públicas e que interfere diretamente no processo de 

ensino e aprendizagem:  a falta de interesse do aluno para com atividades escolares 

tendo em conta a ideia de produção de conhecimento.  A partir dessa problemática, 

busco investigar fatos de ordem interna e extra-escolares, tendo como enfoque os 

acontecimentos que possibilitam desenvolver a reflexão sobre o porquê dos alunos 

não demonstrarem interesse pela escola, em especial, ao conteúdo disciplinar 

trabalhado e a manifestação do fenômeno do fracasso escolar como seu resultado.  

  Fatores como tipo de metodologia utilizada na sala de aula, currículo escolar 

oferecido aos alunos, pouca ou então, falta de prática de alguns professores, 

conteúdos e exercícios inadequados, questões cognitivas, afetivas, emocionais, 

econômicas, sociais e culturais podem, sim, influenciar no processo da aquisição de 

aprendizagens, bem como causar transtornos, ou tornarem-se impedimento de uma 

cultura escolar que reforce estes objetivos.  

Mas esses fatores, os quais são relacionais e intercambiáveis, muitas vezes 

são “esquecidos” ou menosprezados nos estabelecimentos educacionais, 

questionamentos sobre as possíveis causas que levam os alunos a não deterem 

interesse pelos conteúdos ensinados poucas vezes são realizados. Na verdade, 

perguntas tais como: será que a prática docente é condizente com a realidade 

vivenciada pelos alunos? Os conteúdos trabalhados nas escolas vão ao encontro 

com essa realidade? Ou aquelas que dizem respeito à identidade dos alunos, dado 

os conteúdos ensinados, é que passam a ser estranhadas entre os próprios pares 

em virtude da familiaridade cotidiana do trabalho docente? 

Muitas destas perguntas ao serem identificadas como pouco comuns do ponto 

de vista investigatório, porque a escola assim como demais instituições públicas não 
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têm como prática estranhar aquilo que executam, leva-nos a entender que os 

professores, em face dessa realidade e da resistência em trabalhar com novas 

metodologias, deixam de ver ou de problematizarem sobre aquilo que se tornaram 

ao construir a realidade escolar em conjunto com os alunos.  

O objetivo principal desse trabalho, busca neste sentido, analisar e entender 

como o desinteresse pelas aulas, entre alunos e professores do Ensino Médio, se 

encontra e manifesta-se relacionado à construção identitária em sua conexão com 

as questões relacionadas à diversidade étnico-racial, a sexualidade e a ideia de 

pertencimento às classes sociais presentes na escola. 

Com isso, temos como pressuposto que a construção da identidade se faz no 

mundo do “eu”, particular, mesmo totalmente inserida no mundo impactado pela 

ação do tempo no espaço, mas não descartada do mundo exterior. Tal como observa 

Giddens (2002, p. 56): 

 A identidade de uma pessoa não se encontra no comportamento 
nem – por mais importante que seja – nas relações dos outros, mas 
na capacidade de manter em andamento uma narrativa particular. A 
biografia do indivíduo, para que ele mantenha uma interação regular 
com os outros no cotidiano, não pode ser inteiramente fictícia. Deve 
integrar continuamente eventos que ocorrem no mundo exterior, e 
classificá-los na “estória” em andamento sobre o eu. Como diz 
Charles Taylor, ‘a fim de ter um sentido de quem somos, precisamos 
ter uma noção de como nos transformamos e para onde vamos’. 

  

A identidade se constrói na medida em que cada um possui uma 

peculiaridade nesse processo em face de suas escolhas. Além disso, a auto 

identidade dependeria dos eventos que acontecem no mundo exterior, assim como 

os valores a eles atribuídos. É nesse sentido ao distinguir os demais períodos 

vividos pelos homens, dado, os sistemas abstratos e o reordenamento espaço-

temporal que “a modernidade confronta, segundo Giddens (2002, p.79), o indivíduo 

com uma complexa variedade de escolhas e ao mesmo tempo oferece [lhe] pouca 

ajuda sobre as opções que devem ser selecionadas”.  

Para realizar essa Produção Didático-Pedagógica utilizaremos a pesquisa 

ação, levando-se em conta os principais os aspectos apontados por Thiollent (1986, 

p. 16):  

 

Interação entre pesquisadores e pessoas implicadas na situação 
investigada; dessa interação resulta a ordem de prioridade dos 
problemas a serem pesquisados e das soluções a serem 
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encaminhadas sob forma de ação concreta; a pesquisa não se limita 
a uma forma de ação (risco de ativismo): pretende-se aumentar o 
conhecimento ou o “nível de consciência” das pessoas e grupos 
considerados.  

  

Essa interação se dará no decorrer da pesquisa nos momentos em que o 

pesquisador e os sujeitos da pesquisa encontrarem-se envolvidos nas ações que 

permitam pensar as suas práticas sociais. Assim, os alunos serão ouvidos, tanto na 

sala de aula, como em outros espaços da escola, relatando e pontuando que 

permitem entender os interesses e os desinteresses no contexto escolar, tendo em 

conta os conteúdos curriculares.   

 Nestes diálogos, tanto informais como formais, mantemos como expectativa a 

possibilidade de encontrar um ponto de partida para pensar como e por que o gosto 

pelo estudo pode ou não faz parte das identificações e identidades, tanto no 

universo da escola como no âmbito de suas casas. Ainda nesse contato e convívio 

direto com os alunos, propõe-se, sugerir a reflexão sobre o porquê do seu 

desinteresse escolar e como essa questão faz parte da construção de sua 

identidade momentânea.  

Para realizar essa atividade, faz-se necessário a sensibilidade e a capacidade 

do pesquisador para com a ideia de poder interpretar os depoimentos e sentimentos 

dos alunos, pois, como explica Thiollent (1986, p. 45) “em si própria a concepção de 

pesquisa-ação nunca é livre de valores. Não há nisto, qualquer anormalidade: 

apesar de sua pretensa neutralidade, as tendências convencionais se inserem em 

estratégias sociais determinadas6”.   

Portanto, a pesquisa-ação resultará da tomada de depoimentos e análise de 

relatados, a partir das questões abertas, lançadas na forma de questionários os 

quais devem ser respondidos por alunos e professores, tendo em conta a ideia de 

um roteiro com perguntas que proponham pensar em situações relacionadas ao 

desinteresse-interesse, assim como, a proposta busque por superar tais situações 

Ainda segundo Thiollent (1986, p. 19): [...] "pela pesquisa ação é possível 

estudar dinamicamente os problemas, decisões, ações, negociações, conflitos e 

tomadas de consciência que ocorrem entre os agentes, durante o processo de 

transformação da situação”  

Um dos objetivos dessa Produção Didático-Pedagógica, em sua fase de 

                                                 
6 Para maiores detalhes sobre a descrição e a interpretação da realidade consulte Geertz (1978). 
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intervenção, será de construir um diálogo entre a prática pedagógica e o olhar dos 

alunos para a escola e assim, vislumbra-se a possibilidade de compreender os 

problemas vivenciados e às contrariedades existentes nesse espaço vividos e 

interpretados pelos alunos e os demais sujeitos que compõem a escola.  

Nesse aspecto, pensar sobre os interesses e os desinteresses relativos à 

função política e da pesquisa –ação, tal como observa Thiollent, 1986, p. 43:  

 

A função política da pesquisa- ação é intimamente relacionada com o 
tipo de ação proposta e os atores considerados. A investigação está 
valorativamente inserida numa política de transformação. 

 
 Pensar numa política de transformação no espaço escolar, para essa 

pesquisa significa, desenvolver ações pedagógicas a partir das reflexões que os 

alunos e professores irão relatar nas respostas, frente aos interesses e valores em 

comum.   

 Ainda, segundo Thiollent (1986, p. 44) essa transformação consiste na 

“conscientização daqueles que participam na pesquisa e o conjunto dos quais são 

divulgados os resultados”  

 Ao adotar esse método (ou estratégia de pesquisa) da pesquisa – ação, 

pretende-se levantar, através das questões elaboradas, tanto para os alunos, como 

para os professores, dados e relatos que nos levarão às possíveis causas do 

desinteresse escolar por parte dos alunos e porque os estudos parecem não fazer 

parte de sua realidade vivida.  

3. METODOLOGIA 

 Para a realização dessa Produção Didático-Pedagógica, pretende-se fazer 

uma pesquisa de campo, da qual farão parte: a aplicação de questionário com 

perguntas elaboradas a partir dos objetivos do Projeto de Intervenção Pedagógica. 

Nessas perguntas os alunos e professores deverão relatar suas opiniões livremente, 

pois são questionários com perguntas abertas. Serão quatro perguntas para todos 

os alunos da sala e duas perguntas para todos os professores que lecionam nessa 

turma.   

 No questionário, os alunos e professores não colocarão seus nomes para 

serem preservados.   
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 A pesquisa de campo consistirá nos seguintes passos:   

I. Explicar aos alunos do segundo ano do Ensino Médio, a importância dessa 

pesquisa;  

II. Explicar aos professores dessa turma a importância dessa pesquisa;  

III. Aplicar as quatro perguntas aos alunos:  

       

a)   Você consegue se envolver com os conteúdos didáticos que os professores 

explicam em sala de aula e usá-los no seu dia a dia?  

b) Sua família participa dos seus estudos e o incentiva para estudar?  Se sim 

ou se não, explique de que forma isso acontece. 

c)   Os professores são referências importantes para o seu aprendizado? 

Justifique sua resposta.  

d) Você tem perspectivas de utilizar os seus estudos para o seu futuro 

profissional? Com o que você se identifica?  Explique.  

 

IV. Aplicar as duas perguntas a todos os professores dessa turma:   

 

a)   Como você se vê ao ensinar nessa turma? Você gosta? Explique. Você não 

gosta? Explique.   

b) Relate como você avalia a atenção dos alunos com relação às suas aulas?  

Eles participam? Em que momentos? Em que situações?   

 

V. Após a realização dessas etapas, pretende-se transcrever e interpretar as 

respostas dos questionários. Essa análise e interpretação será realizada no 

Artigo Final dessa implementação pedagógica.  
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