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Objetivo: O estudo visa investigar como os jovens do 

ensino médio se apropriam das estratégias definidas 

nas políticas educacionais, a partir do direito à 

educação, observando como compõem as práticas que 

perpassam as culturas escolares. 

Metodologia: Considera a escuta de cinco alunos do ensino médio 

público, por meio de uma entrevista coletiva inspirada na 

metodologia dos Grupos Focais, conforme Neto; Moreira e Sucena 

(2002). 
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Desejo de 
uma escola 
diferente  

“Com o passar dos 
anos os alunos passam 

a não se sentirem 
motivados a estarem 

na escola?” (V., 16 
anos). 

Escola 
Idealizada 

Denúncia do 
desrespeito ao 

jovem que 
habita o aluno 

“...desde que eu comecei na escola até 
agora, a educação, (...) a forma de 
avaliação e a forma como a escola 

tem sido organizada, tem regredido 
bastante. (...) Cada vez mais a gente 

vê dentro da sala de aula o 
desrespeito.” (C., 16 anos). 

“O professor, muitas vezes, 
não respeita o que aquele 

aluno é. E o sentimento que 
tu fica com isso é (...) de 

agressão, né? Cada vez tu 
fala menos, cada vez se 

esconde mais.” (L.,15 anos). 

"A gente reclama bastante, acho que 
tem muita coisa pra ser mudada, que a 

gente não gosta, só que é muito 
importante, senão a gente ficaria só 
com a família, iria pensar somente a 

partir do ponto de vista da família" (R. 
16 anos). 

Reconhecimento da 
importância do papel da 

escola  

Os jovens esperam que a 
escola seja um local de 

sociabilidade (DAYRELL, 2007). 

Não há convocação dos jovens 
para emitir opiniões e interferir 

em questões que dizem 
respeito a eles. 

Considerações finais: 

Compreensão por parte da escola sua função e 
sobre as expectativas das juventude que 

acompanham os alunos. 

Desconstrução do processo de homogeneização 
do jovem subsumido na figura do aluno 

ESCUTA DOS JOVENS 

ESPAÇO DE FALA PARA OS JOVENS 

ESCOLA E PROFESSORES: 

 proporcionar recursos e instrumentos que 
auxiliem os jovens a constituírem suas trajetórias 

de vida. 

Tornar as práticas escolares menos 
distantes do público alvo  

Desejo de ser parte da ação na experiência 
escolar 

Relação entre aluno e professor/aluno e 
professor 

• Identificação com o professor é um fator de 
motivação para os jovens. (DAYRELL; CARRANO, 
2014) 

• Momentos de descontentamento de ambas as 
partes.                                                                           
“O professor ele entendendo o que o aluno passa, 
ele consegue estar melhor na sala de aula, e de 
alguma forma, motiva a turma.” 


