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                                               RESUMO 

 
 
Este estudo, de natureza quantitativa e qualitativa, tem por objetivo investigar os 
aspectos socioeconômicos, culturais e crenças de jovens estudantes de uma Instituição 
Universitária do Estado do Rio Grande do Sul. Na etapa quantitativa aplicou-se um 
questionário online a uma amostra de 4998 estudantes (16 e 29 anos) de todas as 
unidades acadêmicas da Instituição que foram tabulados em planilhas Excel e, 
posteriormente, submetidos à análise estatística simples por intermédio do programa 
SPSS. Na etapa qualitativa realizaram-se sete grupos focais (6-9 participantes) que 
investigaram os seguintes temas: Novas tecnologias, Culturas e cotidiano, Sexualidade e 
gênero, Ética, moral e violência, Trabalho, Espiritualidade, Projetos de vida e futuro. A 
análise dos dados quantitativos aponta que 44,3% dos participantes situam-se na faixa 
dos 21 aos 24 anos, 70,5% moradores de Porto Alegre e grande Porto Alegre, 90,4% de 
etnia branca, 64,1% morando com pais e 87,9% solteiros. Os resultados da pesquisa 
apontam a diversidade de juventudes que transitam por esta Instituição de Ensino 
Superior e sugerem uma mudança no perfil de alunos que ingressam nessa Instituição. 
Esses dados irão possibilitar um maior conhecimento de suas necessidades e 
qualificação das estratégicas metodológicas e pedagógicas da Universidade. Foi 
realizado um levantamento do estado da arte das produções de Teses de Doutorado e 
Dissertações de Mestrado do banco de dados do CAPES, no período de 1987 a 2012. 
Verificou-se, a partir da palavra-chave “Juventude”, o número de produções referentes 
ao tema e suas respectivas áreas de conhecimento. O levantamento realizado constatou a 
existência de 2.720 teses e dissertações, se concentrando nas seguintes áreas: Educação: 
564(20,73%); Sociologia: 206(7,57%); Psicologia: 196 (7,20%); Serviço Social: 
100(3,67%), as quais totalizam 1056 teses e dissertações. As temáticas com maior foco 
dentro desse levantamento da CAPES têm um direcionamento para: Violência na 
Juventude, o uso de drogas e suas consequências na juventude, Políticas públicas e 
sociais para a juventude, produção de culturas juvenis e suas ações frente à sociedade, 
Juventude rural e a educação direcionada a elas, Juventude em conflito com a lei e 
processo penal, Educação nas escolas e nas universidades brasileiras voltadas para a 
juventude, o olhar da juventude frente à família, Adoção de jovens, entre outras. Esse 
levantamento nacional vai ao encontro do levantamento realizado referente às 
produções de Teses de doutorado e Dissertações de Mestrado na PUCRS sobre a 
temática da Juventude, com exceção da área de Sociologia, na qual não constam 
produções significativas sobre o tema Juventude. 
 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Juventude; aspectos socioeconômicos, culturais e crenças; 
Teses e Dissertações.  
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