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ANEXO G: ROTEIRO SEMI-ESTRUTURADO PARA ENTREVISTAS COM 

JOVENS DE ENSINO MÉDIO 

 

• Questões iniciais: 

- Nome; 

- Idade; 

- Série; 

- Onde você nasceu? 

- Qual é a sua cor? 

- Você sempre estudou em escola pública? 

- Onde seus pais nasceram? Qual é a escolaridade deles?  

- Você trabalha? Em quê? 

- Quantas pessoas moram em sua casa? Juntando todas as pessoas da sua 

casa que trabalham, qual mais ou menos, bem por cima é a renda total? 

 

• Sobre a escola: 

- Como você se sente aqui na escola? 

- O que você mais gosta na escola? 

- O que você não gosta na escola? O que está errado na escola? 

- Alguma vez você foi advertido ou suspenso? Gostaria que você me 

contasse o que aconteceu. 
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- Seu nome está naquele livro de punições? Qual a vantagem e a 

desvantagem de ter o nome anotado naquele livro?  

- Para você, para que serve a suspensão? 

- Você já viu algum colega ser punido injustamente?  

- Você concorda com todas as normas que existem aqui na escola? Quais 

regras que você acha que não deveriam existir? Por quê? 

- O que você acha de, às vezes, a Ronda Escolar ser chamada para 

resolver situações de indisciplina?  

- Como são seus professores? Tem algum professor que não se dá bem 

com você? 

- A Dona Nelza, a Dona Anna e o Bernardo lhe tratam bem? E a ex vice-

diretora Deise? Você já foi na diretoria? Como foi? 

- Você se acha um(a) bom(a) aluno(a)? 

- O que você entende por indisciplina? 

- Você se considera bagunceiro(a)? 

- Como são seus amigos da escola? O que eles fazem para ser legais? 

- Como você se sente no momento em que está fazendo algo que para a 

escola é considerado inadequado?  

- O que você faz na aula de Educação Física? Meninos e meninas fazem 

as mesmas coisas? 

- Existem diferenças entre os comportamentos de jovens moças e de 

jovens rapazes? 

- Para você como seria o rapaz ou moça ideal? 

- E a escola ideal? 

- Você se acha jovem? Por quê? Como você vive a sua juventude? 
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- O que você pretende fazer depois que terminar o Ensino Médio? 

 

• Sobre o Bairro: 

- O que tem de bom no seu bairro? 

- O que tem de ruim? 

- Como você gostaria que seu bairro fosse? 

- O que você gosta de fazer quando não está na escola? 

- Que tipo de música gosta de ouvir? 

- Para você, como é se vestir bem? Isso é importante? 

 


