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RESUMO - A pesquisa em desenvolvimento busca, a partir da compreensão sobre a visão do 
adolescente na sociedade atual, buscar alternativas metodológicas para ensino na educação básica. 
Muitos professores questionam a falta de interesse dos alunos em sala de aula, enquanto estão 
“hipermotivados” em discussões e debates nas redes sociais. Ainda, nos rumos da sociedade atual 
percebe-se que o individualismo e o consumismo se apresentam como os grandes desafios do futuro 
(Lipovetsky/Serroy, 2011), aliados ao acesso irrestrito à internet e às mídias eletrônicas. Nesse 
contexto sócio-educacional torna-se imprescindível repensar a questão sobre as metodologias de 
ensino utilizadas pelos professores em sala de aula frente aos objetivos que pretendem atingir. Para 
tanto, mediante a análise de questionários respondidos por alunos dos primeiros anos do Ensino 
Médio de um colégio da rede pública estadual de Ponta Grossa, serão desenvolvidas oficinas 
pedagógicas junto aos professores das disciplinas da área de Ciências Humanas, com a finalidade de 
instrumentalizá-los para uma ação interdisciplinar conjunta, baseada em alternativas metodológicas. 
Os resultados alcançados pelos professores participantes serão avaliados e divulgados junto aos 
demais docentes atuantes no ensino médio, no colégio em que se realiza a pesquisa e, 
posteriormente, será também socializado com os professores do Estado do Paraná através do Grupo 
de Trabalho em Rede – GTR, visto que o mesmo faz parte das atividades de formação continuada do 
Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE. Posteriormente, ao término da  pesquisa, haverá 
a publicação de artigo final. 
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