QUESTÃO 1: Sexo dos entrevistados:
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Na entrevista realizada com (cem) 100 alunos, constatamos que 53 são do sexo
masculino e que 47 são do sexo feminino.
•
Os alunos acreditam que há mais alunos do sexo masculino na escola.
•
Por que em todas as turmas da escola há mais meninos do que meninas.
Uma pesquisa realizada no Bairro Primeiro de Maio, onde localiza-se esta escola,por
um grupo de professores municipais, constatou-se que a grande maioria dos jovens do bairro são
do sexo masculino......VER PROJETO...

QUESTÃO 2: Faixa etária dos entrevistados:
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A faixa etária predominante foi entre os 14 e 16 anos de idade com 63% dos
entrevistados seguida pela faixa dos 13 anos com 37% dos entrevistados.
*Acreditamos que a maioria é desta faixa etária pois os alunos das sétimas séries, que são
maioria já estão fora da faixa normal de idade desta série. Já deveriam ter terminado a etapa
do ensino fundamental e iniciado o ensino médio, isto é , estão fora do padrão escolar.

QUESTÃO 3: Quanto a série que frequentam os entrevistados:
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A série de maior representação foi a 7ª série, com 45% dos entrevistados, seguida
pela 8ª série com 35% dos entrevistados e o restante com 20% destes.
*As sétimas séries são as maiores turmas da escola com 33 alunos em cada uma. São
duas turmas.

QUESTÃO 4: Se pensam que os jovens apresentam algumas inquietações que os deixam aflitos:
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Quando questionados se pensam que os jovens apresentam algumas inquietações que os deixam
aflitos, 78% dos entrevistados disseram que sim e 22% responderam que não.
*Acham que a maiora dos jovens tem suas inquietações mas não querem “se abrir” por
vergonha e medo dos pais e professores.
*Acham que os 22% que responderam que não, estão fora da realidade ou não querem
assumir que tem inquietações.
*Descobrimos que muitos jovens estão se sentindo perturbados, mas que não
procuram ajuda com seus pais, professores e amigos. Eles preferem encarar os problemas
sozinhos com medo de serem censurados pelos outros.

QUESTÃO 5: Quais seriam estas inquietações :
Dentre as opiniões mais citadas, relacionamos as seguintes: drogas, gravidez, problemas
com a família, futuro, violência, trabalho, problemas na vida, problemas na escola, falta de lazer no
bairro em que moram, falta de segurança, se conseguirá encontrar um(a) companheiro(a), as
amizades, ter uma casa para morar, ter comida, continuar os estudos e falta de dinheiro.

QUESTÃO 6: Estas inquietações estão presentes na vida dos jovens da escola e da comunidade do
Bairro Primeiro de Maio?
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64% dos entrevistados responderam que sim, que estão presentes, 8% responderam que não e 28%
disseram que não sabiam.
*A maioria respondeu que sim pois de certa forma convivem com suas próprias
inquietações e também com as de seus colegas e amigos.
*Boa parte dos jovens querem decidir a vida por si próprios e não aceitam conselhos de
ninguém.
*Os jovens não se contentam com o que tem, por isto começam as inquietações.
*Os 8% que responderam que não, são da classe média e não precisam se preocupar com o
futuro porque sabem que tem tudo nas mãos.
*Os 28% que responderam que não sabem, não estão ligados no que se passa na sua
comunidade.

QUESTÃO 7: É possível compreender a juventude através de suas inquietações?
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Como este era um problema da nossa pesquisa, 89% responderam que sim e 11% que não, pois
segundo estes, os jovens não se decidem no que querem, não sabem expressar suas inquietações, e
são muito complicados. Ainda alguns deles não ceitam os conselhos dos pais e dos professores.
*Sim porque é uma fase em que estão construindo sua identidade e os problemas podem
ajudar para compreender os jovens.

QUESTÃO 8: Quais as causas e as conseqüências das inquietações na vida dos jovens? :
Para responder esta questão, disseram que tudo começa na família, que os pais e filhos não
se comunicam, que os pais não dão limites para os filhos, o que dá uma vontade enorme de crescer
e ser adulto, para poder ter a sua própria vida. Há muita falta de compreensão na família e também
discussões, o que causa muitos problemas e desgostos, que podem trazer conseqüências ruins para o
futuro, além de ser um dos motivos que levam os jovens às drogas, violência, prostituição,
alcoolismo, criminalidade, que fazem os jovens sairem da escola na maioria das vezes.
*A maior parte dos problemas começam na família. Os pais não se comunicam com seus
filhos, sem limites, os filhos fazem o que querem da vida. Estes motivos podem levar os jovens a
muitos caminhos errados na vida. Eles saem da escola e assim, sem estudo, o seu futuro será no
mau caminho.
*Pode ser que muitas vezes estas causas e conseqüências comecem na família, mas
outras tantas, os pais tentam ajudar seus filhos da maneira que sabem e estes não aceitam e
querem ser independentes.

QUESTÃO 9: Se pensam que os jovens de hoje estão mais preocupados com o futuro?
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Para esta questão, 57% responderam que sim e 43% responderam que não.
*O que os jovens mais querem é conversar sobre os seus problemas.
*Os 43% que responderam que não, parecem não estar muito preocupados com o seu
próprio futuro, e tem medo dele.
*Estes tem tudo e seus pais “dão de mãos beijadas” tudo o que querem, então eles não
precisam se preocupar com o futuro pois pensam que sempre terão tudo.
*Os 57% são os que se preocupam pois querem o melhor para si.
*A maioria dos jovens se preocupam com o seu futuro, querem terminar os seus estudos,
fazer cursos para conseguir um bom trabalho.

