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Resumo: 
O presente projeto apresenta como temática a análise sobre culturas juvenis contemporâneas,
tendo como foco de investigação as diferentes condições que perpassam o cotidiano dos jovens
e sobre as quais se (re)criam trajetos e projetos de vida. Nesse sentido, problematiza quais as
trajetórias e projetos de vida de jovens-alunos dos cursos técnico-integrados do Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense (IFSUL) do campus de atuação dos
pesquisadores. O objetivo da pesquisa consiste na investigação acerca das trajetórias
biográficas e escolares de ingressos e egressos dos referidos cursos, permitindo, assim, a
busca por compreensões sobre as diferentes condições de viver esse tempo de espera e
preparação para a vida adulta, problematizando concepções e sentidos atribuídos às
experiências que os perpassam nos espaços institucionais (inclusive escolares) e em seus
interstícios. Nessa direção, torna-se relevante aos processos de formação de sujeitos-alunos
operantes na instituição escolar reconhecer quem são e o que ensejam os jovens, percebendo
em seus trajetos e projetos possibilidades de (re) pensar espaços, práticas e discursos. Para
tanto, ocorreu a adoção dos principais procedimentos metodológicos presentes nas Ciências
Sociais, como observações e entrevistas. Espera-se, com esse estado do conhecimento,
proporcionar mecanismos e estratégias para redução nos índices de evasão e retenção, bem
como acompanhamento dos jovens-alunos egressos com vistas a construir maior interação da
escola ao mundo do trabalho e ao exercício da cidadania.
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