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Este estudo tem por objetivo investigar os valores culturais e crenças dos jovens 
estudantes de uma Instituição de Ensino Superior de Porto Alegre a fim de compreender  
melhor como pensam os jovens. Esta pesquisa, de caráter descritivo e exploratório, tem 
natureza qualitativa e quantitativa. Uma amostra de 4991 estudantes entre 16 e 19 anos, 
sendo 2175 homens e 2816 mulheres de todas as unidades acadêmicas de uma 
Instituição Universitária responderam um questionário online sobre aspectos 
socioeconômicos, culturais e crenças. Os dados foram submetidos à análise estatística 
descritiva simples. Na etapa qualitativa, foi realizado um grupo focal com 05 
estudantes, 03 do sexo masculino e 02 do sexo feminino, com idades entre 18-27 anos 
dos cursos de Serviço Social, Pedagogia e Geografia. A temática do grupo focal foi 
centrada nas Relações de Gênero e Sexualidade. Os dados foram gravados e submetidos 
à análise de conteúdo de Bardin. As categorias de análise foram: Concepção do que é 
Ser Jovem; Papéis de Gênero e Sexualidade. As narrativas dos sujeitos apontam que ser 
jovem é percebido como um “estado de espírito”, “parte da identidade”, “busca de 
independência”, entre outros. Em relação aos Papéis de Gênero houve unanimidade de 
que homens e mulheres podem desempenhar os mesmos papéis, porém reconhecem as 
desigualdades étnico-raciais e de gênero no mundo do trabalho. Em relação à categoria 
Sexualidade, as falas evidenciam uma dupla moral sexual em relação à virgindade e 
número de parceiros sexuais, sendo para o homem valorizado a quantidade de parceiras 
e a perda da virgindade no início da adolescência, sendo que para a mulher, este mesmo 
comportamento é desaprovado. Por outro lado, 2176 (43,5%) estudantes que 
responderam o questionário discordam que a virgindade seja um valor para ambos. Em 
relação a preferir namorar ou “ficar”, dos 5 sujeitos, 4 preferem namorar. Por outro 
lado, 2496 (49,9%) respondentes do questionário concordam que ficar é melhor do que 
namorar, contrariando as opiniões dos jovens no grupo focal. 4541 respondentes da 
amostra maior discordam que a fidelidade no relacionamento amoroso é algo essencial, 
o que equivale a 90,9% dos respondentes. Percebe-se a ausência das relações 
homoafetivas nas narrativas, refletindo a heteronormatividade como padrão de 
relacionamento sexual vigente. Conclui-se que os jovens que transitam por essa 
Instituição possuem um discurso ambivalente em relação à juventude, revelando as 
múltiplas formas de viver essa etapa que ultrapassam a concepção etária restrita. 
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