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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. 
Foi realizado artigos com análise e fundamentação teórica dos grupos focais, visando 
integrar as falas, crenças e valores dos estudantes da instituição de ensino PUCRS com 
uma fundamentação teórica referente aos temas: Novas Tecnologias, Projetos de Vida e 
Futuro e Gênero e Sexualidade. 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. Fez-se, também, a partir das teses e dissertações, uma análise qualitativa 
desses dados do estado da arte da juventude, em forma de quadro, para posterior analise. 
Foi realizado o levantamento das políticas públicas de juventude para investigar os seus 
processos de implantação; como elas são administradas pelo governo; quais as 
principais políticas implantadas; suas contribuições e planos para as juventudes e no que 
elas contribuem para a melhoria dos direitos das mesmas.O produto da pesquisa é uma 
cartilha informativa com as políticas para juventude e formas de acesso.  
 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Juventude; aspectos socioeconômicos, culturais e crenças; 
políticas públicas.  
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