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Esta pesquisa investiga o (des)interesse dos alunos do ensino fundamental em Geografia,  buscando 
identificar e compreender   fatores que produzem esta situação escolar. Provocou-nos a aparente 
normalidade com que é tratada a evasão e o fracasso escolar, por parte de muitos professores que se 
consideram impotentes diante dos problemas. Escolhemos como metodologia o estudo de caso e, como 
universo da pesquisa, um grupo de alunos do ensino fundamental que apresentava, como característica 
marcante, uma incidência de reprovação e de evasão, seguida de retorno à escola. A escola-parceira 
neste trabalho é pública e se localiza em bairro residencial de médio-baixo padrão econômico de vida, 
o que nos remete outras dinâmicas para a compreensão sócio-economica. A base teórica estudada 
aliada as entrevistas e nos apontaram elementos que podem causar o des-interesse, tais como 
diversidade metodológica, relação afetiva do professor, apoio da família, aplicação e tratamento de 
conteúdos considerando faixa etária, dentre outros. A pesquisa em campo, feita por meio de um 
questionário, aplicado na turma, nos mostrou coerência com o que dizem autores Bossa (2002) e Patto 
(1999). Foi possível verificar que alunos querem autoridade do professor, admitem que a indisciplina 
em aula desvia o interesse,  gostam da aula fora da sala e de diferentes recursos e metodologias. As 
pistas fornecidas pelos alunos sobre o que um professor de Geografia pode fazer para criar e manter o 
interesse dos alunos pela disciplina são contribuições que justificam os esforços despendidos nesta 
pesquisa, que estimula novas buscas e muitas reflexões.  Por isso é importante ressaltar que a leitura de 
autores contemporâneos que tratam do ensino de Geografia, bem como de outros autores da educação 
que trazem consigo uma abordagem das causas-consequências e problemas encontrados na educação, 
podem viabilizar uma prática docente que abarca as diversidade da sala de aula. E, nesta pesquisa 
fazemos a junção destas bibliografias a fim de auxiliar a compreensão deste fenômeno tão recorrente 
em nossas salas de aulas, visando a potencialização dos recursos, materiais, técnicas e instrumentos 
metodológicos que a Geografia tanto pode contribuir para o estímulo ao interesse discente. A pesquisa 
foi finalizada, entretanto, não é conclusa. O (des)interesse do aluno deve tornar-se uma fonte de 
pesquisa recorrente e cotidiana do professor, por isso este trabalho aponta algumas direções, porém, a 
dinâmica da sala de aula e da escola requerem que o profissional da educação esteja constantemente 
engajado na busca e pesquisa por ‘soluções’ para potencializar o ensino.  
Palavras-chave: (Des)interesse escolar; Ensino de Geografia; Fracasso e evasão escolar; 

 
 

 



 

 
 INTRODUÇÃO  

 

Por muito tempo, o fracasso escolar foi estudado com lógicas e enfoques diferentes, no campo da 
medicina. Vial (apud BOSSA, 2002) aponta que as dificuldades de aprendizagens, quando não eram 
entendidas como uma lesão cerebral, eram tomadas por disfunções neurológicas ou retardos de 
maturação, imputados a um equipamento genético defeituoso. Os médicos foram os primeiros a se 
preocuparem com os problemas de aprendizagem. Após desenvolvimento dos trabalhos de Binet, em 
1904, na França, quando foram criados testes de inteligência, o fracasso escolar foi atribuído ao déficit 
intelectual, baixo Quociente Intelectual (QI).(BOSSA, 2002) Isto, parece-nos, caracterizar um método 
determinista de enxergar que o ser é limitado à sua forma fisiológica. Assim, o que não aprende é 
porque não consegue, devido suas limitações orgânicas.  

É importante ressaltar que, nesta pesquisa, se evidencia o termo fracasso escolar. Todavia, seu 
significado não é tomado como sinônimo de desestímulo escolar e sim um aspecto associado ao 
desestímulo, ou seja, o desestímulo é tomado como um dos responsáveis pelos fracassos que assumem 
diferentes contextos. 

 

SOBRE O FRACASSO E O DESINTERESSE  

 

O fracasso está associado tanto à repetência, quanto à evasão escolar. Tomaremos por base o fracasso 
dentro de sala de aula como fenômeno processual e não como um único fenômeno pontual, como um 
fim. Compreendemos que o fracasso não se resume apenas aos péssimos resultados dos alunos nas 
avaliações e evasões.  Tomamos também como fracasso, o processo de ensino e de avaliação deste 
aluno pela escola e seus diferentes atores. Evidenciamos que não é apenas o professor que avalia os 
alunos e, sim, toda a estrutura social, bem como coordenadores, pedagogos, colegas de classe [...] 
(BOSSA, 2002).  

Na modernidade, a partir da concepção de criança e de escola, como período e lugar preparação para 
vida adulta, instituem-se parâmetros de normalidade e de anormalidade, que passam a ser mensuradas, 
treinadas e classificadas, sem o devido cuidado.  

“As crianças que não conseguiam adaptar-se às regras estabelecidas e atender a um ideal de obediência, 
de disciplina, de eficiência e de racionalidade passaram a serem vistas como fora da norma, isto é, de 
anormais.” (BOSSA, 2002, p.45). 

No período moderno a fragmentação familiar foi caracterizada como uma das principais causas do 
fracasso escolar, já que a família era a principal estrutura organizacional, ou seja, subentende-se que 
estrutura familiar falida, gera fracasso escolar evidente. Acreditamos que há de se analisar este 
fenômeno com cuidado, para não se incorrer numa postura de causa/efeito determinista, extremamente 
perigosa, em especial sobre a identidade do aluno, de seu amor próprio, de sua visão de si mesmo, 



prejudicial à manutenção de estímulos importantes ao seu desempenho escolar e de seu interesse pela 
aprendizagem. 

O mundo moderno, ao idealizar a criança ideal, acabou por  negar as diferenças e a subjetividade de 
toda. As crianças acabaram por tornarem-se objeto da ação dos homens que vêm nelas possibilidades, 
acabam por refletir nelas aquilo que desejavam para si, entretanto, seus desejos estão associados a um 
pensamento moderno capitalista que não valoriza qualquer coisa que não seja lucrativo, o ser criança 
deixou de ser algo bom para tornar uma responsabilidade, um momento de preparação para uma vida 
futura repleta de alienações que visam apenas o materialismo. (BOSSA, 2002). 

“(...) quando se postula um ideal, acaba-se por impedir a emergência do singular, 
daquilo que, como diferença, distancia- se do ideal. Se o sujeito está para além dos 
ideais, se sua objetividade está naquilo que escapa para o existir da criança no mundo 
atual, não resta outra solução senão a de fazer sujeito por meio de seu sintoma”. 
(BOSSA, 2002, p.54-55). 

Muitas vezes, o desestímulo é posterior ao anunciado, fracasso escolar. Transformado em sintoma, 
sinaliza que algo não está indo bem. Todavia, este sintoma passa despercebido por professores e pelos 
pais. Associar este sintoma – o desinteresse - a problemas de ordem cotidiana do aluno pode mascarar 
outros problemas, como a forma de tratamento do processo de ensino, tornado mecânico, reprodutivo, 
alienado da capacidade de envolvimento do aluno, desvinculado do seu cotidiano e de suas demandas. 

Lembrando Freire (1979, p.32), podemos perceber que “A educação deve ser desinibidora e não 
restritiva. É necessário darmos oportunidade para que os educandos sejam eles mesmos”  mostrando 
para a sociedade, e até mesmo dentro do ambiente escolar, seu potencial. Como professores podem 
contribuir para que isso ocorra? 

Levando-se em consideração em não incorrer no perigo de culpabilizar o professor de maneira 
perversa, é preciso destacar que professores necessitam de um envolvimento maior ou um tempo maior 
de convivência com seus alunos para que notem este sintoma do desestímulo escolar.  

BOSSA alerta sobre a necessidade de atenção sobre o desinteresse, como sintoma e como 
consequência:  

“Em nossa vida profissional, vimos crianças que, durante anos, manifestavam 
determinados sintomas, como enurese, obesidade, anorexia, enxaqueca, alergia, 
hiperatividade e vários outros. Contudo, somente quando começaram a fracassar na 
escola é que se fizeram ouvir.” (BOSSA, 2002, p. 59) 

Os desestímulos podem ser entendidos como obstáculos que impedem o interesse, podendo causar o 
desinteresse escolar que é uma situação momentânea resultante de vários desestímulos. Não estamos 
considerando o desestímulo como algo imóvel e imutável, mas também um processo que pode ser 
revertido se detectado. Temos então, o fracasso escolar como resultado de todo esse processo que 
acontece com o educando e, que, na maioria das vezes, não é percebido antes que seja declarado como 
tal: fracasso escolar. Este fracasso pode-se manifestar de diferentes maneiras, uma vez que a 
personalidade interfere nos resultados, com uma singularidade que pode intensificar, amenizar ou 
atenuar resultados. Consideramos como o ápice do fracasso a evasão, que é a forma mais evidente do 
fracasso escolar, visto que, o aluno abandona a instituição escolar por não se ‘enquadrar’ nos processos 
manifestos dentro deste ambiente. 



“[...] quando se trata de pensar a questão do fracasso escolar, não podemos ignorar o 
paradigma emergente e reproduzir um discurso que se fundamenta na análise do social 
e nega a dimensão individual, ou seja, as condições de possibilidade de uma forma de 
subjetividade suscetível de fazer sintoma na aprendizagem escolar.” (BOSSA 2002, p. 
66) 

Sendo assim, deve-se considerar que o fracasso escolar envolve vários fatores que partem das 
particularidades do individuo além de refletir as condições dos agentes externos, bem como, a estrutura 
familiar, estrutura institucional e o ensino escolar em sala de aula. 

 

METODOLOGIA 

 

Para este estudo, na Instituição de ensino “Manoel Lopes”, fez-se necessário a utilização de 
autorizações para a pesquisa, bem como, para a permanência dos pesquisadores na escola, realizando a 
pesquisa individual com os alunos, assim como efetuando as gravações das entrevistas. Essas 
autorizações estão devidamente anexadas, no final deste trabalho.  

Com as autorizações em mãos retornamos à escola para levantar dados voltados ao desenvolvimento 
deste estudo. 

Utilizamos de dois métodos de pesquisa: a pesquisa bibliográfica-documental e a pesquisa em campo. 
A abordagem foi qualitativa nos dois casos, embora a tabulação dos dados tenha um sentido numérico, 
necessário à compreensão dos dados produzidos. 

Na pesquisa em campo valemo-nos do questionário para identificar os principais pontos que 
deveríamos abordar e na segunda parte da pesquisa, realizamos entrevistas, para aprofundamento das 
compreensões, em especial, devido a pressupostos que trazíamos conosco. 

O questionário foi aplicado em uma turma de 8º. ano, para vinte e quatro alunos, e continha questões 
objetivas, enquanto a entrevista foi realizada com três alunos de 7º e 8º anos, orientada por perguntas 
abertas, no estilo entrevista não-estruturada (DEMO, 1995). 

Utilizamos para definir as questões, alguns pressupostos para direcionar o questionário e não 
negligenciar assuntos importantes para a compreensão do desinteresse escolar. Consideramos aspectos 
que, segundo alguns autores (OLIVEIRA, 2012; PONTUSCKA, 2002, BOSSA, 2002, PATTO, 1999, 
AQUINO 1997, ROBINSON 1978), seriam importantes para compreender o interesse/desinteresse 
escolar dos discentes. Dentre fatores que propiciam o desinteresse escolar, destacam-se  

 a família, se são motivados ou se a família não os auxilia; 

 a escola, se a escola propicia uma boa aprendizagem no meio educacional, não apenas com 
relação aos professores;  

 a relação biopsicossocial;  

 a atitude dos próprios alunos, com relação à sua postura escolar. 

A partir de embasamento teórico sobre o tema e graças às constatações em estágio supervisionado, 
escolhemos dentre várias questões antes elaboradas, duas ou três que abordassem cada fator, para que 



pudéssemos preencher lacunas do nosso não-saber-ainda (ESTEBAN, 2002) sobre o tema. Assim, 
constituímos a entrevista não-estruturada, a fim de esclarecer as dúvidas a partir do questionário e 
corroborar ou não as afirmações constatadas nele. 

Na escola em que foi realizada a pesquisa, pôde-se perceber que muitos alunos se mostraram seguros 
com relação às respostas fornecidas e demonstraram que apesar de possuir dificuldades assumidas na 
disciplina de Geografia, se interessam em aprender. Porém, apontam outros fatores que, segundo eles, 
interferem em suas aprendizagens, fatores esses que abordaremos mais a frente. 

Três alunos foram selecionados pelo professor ministrante da disciplina, que considerou o desempenho 
deles na disciplina, no dia a dia de sala de aula. Eles aceitaram colaborar conosco, apontando o que 
percebem e o que vivem em sala de aula. Com esses educandos, foi realizada uma entrevista sobre o 
ensino de Geografia e o desinteresse escolar. A partir daí, analisamos o que disseram e o que 
apontaram nos dois instrumentos de pesquisa. Eles expuseram suas opiniões e até mesmo fizeram 
propostas relativas ao ensino da Geografia em sala de aula. 

 

DISCUSSÕES DOS RESULTADOS 

 

Considera-se que o fator gênero não interferiu no resultado da pesquisa, uma vez que na turma em que 
foi aplicado o questionário, há equilíbrio no gênero dos estudantes: feminino 54% e masculino 46%. 
Um estudante não respondeu. 

A idade predominante é de 13 anos, entretanto, a faixa encontrada foi de 12 a 17 anos, o que reforça a 
ideia de fracasso escolar, visto que, a repetência é algo recorrente dentro da escola, pois seis alunos 
estão acima da faixa etária regular. Além disto, segundo conversas com a pedagoga, no ano anterior 
houve um grande registro de repetência, principalmente nas turmas de 5ª e 6ª séries. 

A questão de distância ou dificuldade para acessar a escola, como um fator do desestímulo é 
desconsiderado, pois 71% dos alunos dizem morar no bairro que localiza a escola, outros 21% diz 
morar no bairro vizinho (porém, mesmo sendo outro bairro seu acesso não é considerado difícil ou 
mesmo longe) e 8% dos alunos não responderam. 

Na elaboração do questionário, a partir da base teórica estudada, considerou-se necessário entender 
qual era a visão do aluno sobre escola. A partir daí, decidiu-se criar duas questões que pudessem ser 
contrapostas para identificar como o aluno via a escola:  

 “de que forma você considera a escola? um lugar onde você vai...  

 O que mais interessa a você na escola? 

Os resultados foram, de certo modo, surpreendente, pois não se esperava que 75% dos alunos 
assumissem a escola como um local aonde se vai para aprender, pois mesmo que seja comum afirmar 
que as crianças e jovens não veem escola como deveriam, elas reconhecem a intencionalidade da 
escola.  

Na outra questão vinte dois educandos disseram que mais lhes interessa são as aprendizagens, 
enquanto quatorze alunos entre os vinte e quatro entrevistados afirmaram que a as amizades são, 
também, um dos grandes interesses do ambiente escolar. Embora estes jovens afirmem a importância 



da aprendizagem, reconhecem também que a escola é um lugar de variados interesses e de 
possibilidades, dentre as quais a socialização, merenda (nenhuma indicação), outro interesse (nenhuma 
indicação). 

É importante destacar que um dos alunos reconhece que vai à escola por obrigação. Esta resposta 
repousa no que normalmente acreditamos, que eles vão apenas por obrigação. Todavia, fazendo a 
análise sócio-espacial da comunidade escolar, nos questionamos sobre a situação da escola em uma 
localidade economicamente limitada, o que torna a escola, para muitas crianças que ali estudam, um 
dos poucos lugares de interação e diversão. É na escola que interagem, fazem trocas de saberes e 
vivências culturais de todo tipo e toda forma. Estas crianças valorizam a escola como seu espaço, seu 
lugar de vivências e experiências, valorizam os momentos que vivem dentro da escola mesmo que não 
demonstrem contentamento. 

A princípio, nossa principal associação ao desinteresse escolar era que o trabalho estivesse diretamente 
associado aos desestímulos e a evasão escolar, porém, constamos que apenas três alunos dentre os 
entrevistados trabalham fora de casa e a maioria diz que possuem algumas responsabilidades em casa, 
porém afirmam que o trabalho não interfere nos estudos e ainda enfatizam que é necessário e 
importante estudar. Segundo um aluno “[...] ir pro colégio pra mim aprender, pra ser melhor pra mim lá 
na frente. [...] porque vou ter um serviço melhor, vai ser melhor pra minha família.” 

É importante observar que metade dos alunos considera-se, às vezes interessados, às vezes 
desinteressados, ou seja, esses alunos podem estar interessados em determinadas aulas e 
desinteressados noutras. 

Grande parte dos alunos também afirmou que acha as aulas de geografia interessantes (53%), 
descontraídas e animadas (33%). Diante disso, podemos associar a necessidade que essas crianças 
demonstram de conhecer mais sobre o mundo que vivem.   

Em meio a tantas informações, entretanto, não sabem o que realmente significam algumas informações. 
Nesta zona de fronteira, entre o socialmente aceito e o que está a se instituir, se constrói uma 
possibilidade de trabalho do professor: promover o estímulo a novas aprendizagens através do 
aguçamento da curiosidade. 

 Podemos arriscar em dizer que os professores de Geografia que passaram por esta escola nos últimos 
anos, podem ter tido uma preocupação com as aulas tradicionais, já que, apresentam grande interesse 
pela disciplina. 

Quando se trata dos assuntos da Geografia, os alunos se saíram muito bem, pois, como podemos ver na 
tabela abaixo, a variedade de respostas foi grande. Dentre elas destacaram-se ‘entender como funciona 
a Terra’ e ‘conhecer as características dos lugares do Brasil e do Mundo’. Ainda nota-se que a 
cartografia tradicional tem sido difundida pelos professores, já que, 11 responderam que serve para 
localizar e 8 responderam que serve para fazer e entender mapas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A Geografia reúne saberes de inúmeras áreas do conhecimento, por isso viabiliza o trabalho docente 
em sala de aula, além de contar com possibilidades de encontrar no cotidiano esse ponto entre o real e o 
saber a ser ensinado. Todavia, nem sempre essas possibilidades têm sido exploradas.  



Como vimos, na pesquisa, a geografia é uma disciplina que gera interesse nos alunos pelo fato de falar 
de mundo e de trabalhar com o que acontece na vida deles.  Os alunos reconhecem que a Geografia é 
uma matéria que trata também da vida que eles vivem, é nesse momento que entra a necessidade de 
reflexão do professor para explorar essa curiosidade esse encantamento. É necessário sairmos do 
discurso tradicional e mergulharmos em novas possibilidades, Geografia não é apenas a descrição desse 
mundo físico, vai além, tece oportunidades grandiosas de trabalhar com o real e o que está próximo ao 
aluno. 

Vamos partir do principio básico para a construção de uma aula que suscita questionamentos, 
envolvimento, comprometimento dos alunos e professores. Para a prática do ensino é necessário a 
reflexão sobre o ensino, caso contrario não chegaremos a lugar algum e essa reflexão envolve o 
planejamento escolar do professor. Acreditamos que, se o professor trabalhar no planejamento 
empenhadamente, certamente ela não despenderá tanto tempo em sala de aula com a organização e o 
desenvolvimento de sua aula, pois despertará o interesse do aluno em participar das aprendizagens.  

Queremos deixar claro aqui, a importância das relações, considerando-se que, por muito tempo, 
acreditou-se que, para ser um bom professor era necessário apenas domínio do conteúdo e domínio de 
classe. Os alunos pós-modernos tem necessidades diferentes, leituras diferentes de mundo então é 
necessário que o professor esteja atento a essas necessidades para que desenvolva um bom trabalho 
com estes alunos que, cada vez mais, requerem atenção e envolvimento do docente. 

Segundo Stefanello (2009, p. 49), “A criança organiza e reorganiza o pensamento e a afetividade em 
estágios sucessivos [...] desenvolvidos para a construção do conhecimento.” Acreditamos que são essas 
organizações que tornam o conhecimento crescente.   

Nas entrevistas, percebeu-se a necessidade que o aluno tem de variar as atividades na escola, eles 
reconhecem que a explicação do professor é essencial para o aprendizado, entretanto, as formas lúdicas 
e dinâmicas contribuem muito para seu interesse, bem como, o uso didático de vídeos, música, teatro, e 
várias outras possibilidades que podem ser utilizadas em sala de aula para incrementar o conhecimento 
do aluno e acima de tudo despertar seu interesse.  
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