Pesquisa Juventudes e a Pandemia do Coronavírus 2
Quem diria que a pandemia de COVID-19 ia fazer aniversário de um ano?
Desde março de 2020 o Brasil vem enfrentando essa pandemia e para entender mais sobre isso, em
maio de 2020 fizemos a pesquisa Juventudes e a Pandemia do Coronavírus.
Depois de tanto tempo e tanta coisa rolando, está na hora de uma 2ª edição da pesquisa.

📢
Se você tem entre 15 e 29 anos, vem contar como tem sido sua experiência em relação a saúde,
educação, trabalho e renda e política. Sua opinião vai ajudar a definir políticas públicas e projetos para
apoiar jovens de todo o país a enfrentarem todos esses desafios que vieram com a pandemia. 🗣️
As respostas são anônimas e vai levar cerca de 30 minutos. Parece grande, mas vale a pena chegar até
o final! Bora responder?
PERFIL: Queremos saber um pouco sobre você...
P1. Qual a sua idade?
|_______| anos – [Abaixo de 15 e acima de 29 encerra a pesquisa]
P2. Qual o seu gênero?
(1)
Feminino
(2)
Masculino
(3)
Outro, não binário
P3. Qual a sua cor/raça?
(1)
Branca
(2)
Parda
(3)
Preta
(4)
Amarela (asiática, oriental)
(5)
Indígena
P4. Em qual Estado você mora?
1
2
3
4
5
6
7

Acre (AC)
Alagoas (AL)
Amapá (AP)
Amazonas (AM)
Bahia (BA)
Ceará (CE)
Distrito Federal (DF)

8
9
10
11
12
13
14

Espírito Santo (ES)
Goiás (GO)
Maranhão (MA)
Mato Grosso (MT)
Mato Grosso do Sul (MS)
Minas Gerais (MG)
Pará (PA)

15
16
17
18
19
20
21

Paraíba (PB)
Paraná (PR)
Pernambuco (PE)
Piauí (PI)
Rio de Janeiro (RJ)
Rio Grande do Norte (RN)
Rio Grande do Sul (RS)

22
23
24
25
26
27
99

Rondônia (RO)
Roraima (RR)
Santa Catarina (SC)
São Paulo (SP)
Sergipe (SE)
Tocantins (TO)
Não sei

P5. O município que você mora é:
(1)
Capital
(2)
Região Metropolitana
(3)
Interior
P6. Você mora em área:
(1)
Rural
(2)
Urbana
P7. Qual foi a última série que você completou com aprovação?
( 1 ) Sei ler e escrever, mas não cursei escola
( 3 ) Ensino Fundamental -- Anos finais (6º a 9º)
( 2 ) Ensino Fundamental -- Anos iniciais (1º a 5º)
( 4 ) Ensino Médio

( 5 ) Ensino Superior completo
( 6 ) Educação Superior incompleto

( 7 ) Pós-Graduação

P8. Desses equipamentos, quais você tem em casa e pode usar só para você ou precisa dividir
com outras pessoas? (uma resposta por item)
Só eu uso em
Divido com
Não tenho
casa
outras pessoas
em casa
Computador ou notebook
1
2
3
Celular/ Smartphone
1
2
3
Tablet
1
2
3
TV
1
2
3
Video game (Xbox, Playstation, etc.)
1
2
3
P9. E quais desses equipamentos você usa para acessar internet? (uma resposta por item)
Acesso
Não acesso
Não tenho
internet
internet
em casa
Computador ou notebook
1
2
3
Celular/ Smartphone
1
2
3
Tablet
1
2
3
TV
1
2
3
Video game (Xbox, Playstation, etc.)
1
2
3
P10. A água utilizada em seu domicílio é proveniente de:
(1)
Rede geral de distribuição
(2)
Poço ou nascente
(3)
Outro meio
P11. Considerando o trecho da rua do seu domicílio, você diria que a rua é:
(1)
Asfaltada/Pavimentada
(2)
Terra/Cascalho
P12. Com quem mora atualmente? (Marcar todas que se aplicarem)
( 1 ) Mãe(s) / madrasta
( 6 ) Companheiro(a)(s) e/ou namorado(a)(s)
( 2 ) Pai(s) / padrasto
( 7 ) Sogro(s)
( 3 ) Irmão(s)
( 8 ) Outra(s) pessoa(s) da família
( 4 ) Filho(s)
( 9 ) Amigo(s)
( 5 ) Avós
( 10 ) Outra(s) pessoa(s) que não amigo ou família
( 11 ) Apenas eu moro aqui
P13. Já morava com essas pessoas antes da pandemia?
(1)
Sim, já morava com essas pessoas
(2)
Não, tivemos que mudar um pouco as coisas agora

SAÚDE E BEM ESTAR: Conta pra gente como tem sido sua rotina e como você tem se sentido...
S1. Pensando neste momento da pandemia, como você avalia esses aspectos da sua vida?
[Rodiziar itens]
Alimentação
Condicionamento físico
Qualidade do sono

Ótimo
5
5
5

Bom
4
4
4

Regular
3
3
3

Ruim
4
4
4

Péssimo
1
1
1

Higiene pessoal
Relacionamentos dentro de casa
Estado emocional

5
5
5

4
4
4

3
3
3

4
4
4

1
1
1

S2. Pensando nesses lugares, com quais dessas pessoas você costuma usar máscara? (marque
quantas quiser)

Casa
Festas
Praças ou parques

Nunca uso
máscara

Com
pessoas
que não
conheço

Com pessoas
conhecidas,
mas que não
sei como tem
se cuidado

Com pessoas
em quem
confio e sei
que tem se
cuidado

Até
quando
estou só

Não
frequento
desde o
início da
pandemia

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

6
6
6

S3. E pensando nesses outros lugares, em quais dessas situações você tem usado máscara?
(marque apenas 1 por lugar)

Mercados ou farmácias
No transporte público
Na rua

Nunca uso
máscara

Quando tem
pessoas perto
de mim

Quando tem
qualquer
pessoa, mesmo
que esteja longe

O tempo todo,
mesmo sem
ver pessoas
perto

Não se aplica /
Não frequento
desde o início
da pandemia

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

S4. Quais são as suas três principais preocupações neste momento da pandemia? (Marque até 3)
(1)
Ser infectado pela Covid-19
(2)
Infectar outras pessoas
(3)
Perder a vida
(4)
Perder algum familiar ou amigos
(5)
Ter os estudos interrompidos ou de pior qualidade
(6)
Passar por dificuldade financeira
(7)
Agravar/desenvolver problema de saúde física ou emocional
(8)
Não ter vacina para todo mundo
(9)
A vacina fazer mal para as pessoas
( 10 ) Garantir a saúde física e emocional de meus filhos
( 11 ) Ter outras pandemias ou esta não acabar tão cedo
( 12 ) Não conseguir estar com familiares ou amigos
( 13 ) Outra. Qual?
S5. Você passou ou vem passando por alguma dessas situações como resultado direto ou indireto
da pandemia? (marque quantas quiser)
( 1 ) Ganho ou perda exagerado de peso
( 6 ) Insônia
( 2 ) Aumento do consumo de álcool e/ou
( 7 ) Uso exagerado de rede sociais
cigarro e/ou outras drogas
( 8 ) Brigas frequentes dentro de casa
( 3 ) Automutilação e/ou pensamento suicida
( 9 ) Exaustão e/ou cansaço constante
( 4 ) Ansiedade
( 10 ) Nenhuma dessas situações
( 5 ) Depressão
( 11 ) Outra. Qual?
S6. Marque na barra o lugar que mostra como você tem se sentido sobre as perspectivas para a
saúde de jovens:

Mais para Chateada(o)
Mais para Insegura(o)
Mais para Desiludida(o)

--------------------------------------------------------- Mais para Animada(o)
--------------------------------------------------------- Mais para Segura(o)
--------------------------------------------------------- Mais para Esperançosa(o)

S7. Quando estiver disponível para a sua faixa de idade, você pretende tomar a vacina contra
COVID-19? (marque apenas 1)
( 1 ) Sim, e tanto faz qual das vacinas
( 2 ) Sim, tomarei qualquer uma, mesmo tendo preferência por uma vacina específica
( 3 ) Talvez, depende de qual vacina estiver disponível
( 4 ) Não, pois não confio nos fabricantes ou tenho medo dos seus efeitos
( 5 ) Não, pois não tomo vacina nenhuma
( 6 ) Não, pois já fiz outro tratamento
( 7 ) Não, pois já peguei
( 8 ) Não sei
S8. Durante a pandemia, quais dessas atividades você fez? (marque quantas quiser)
( 1 ) Fiz pelo menos uma consulta médica de rotina
( 2 ) Fiz pelo menos uma consulta odontológica (dental)
( 3 ) Fiz pelo menos um tratamento estético
( 4 ) Contratei um plano de saúde
( 5 ) Contratei um seguro de vida
( 6 ) Comecei a fazer psicoterapia
( 7 ) Atualizei outras vacinas (ex.: sarampo, hepatite, HPV etc.)
( 8 ) Fiz alguma atividade física
( 9 ) Fiz terapia ocupacional, como cursos, trabalhos manuais e outras para ocupar a cabeça
( 10 ) Outras atividades
( 11 ) Nenhuma dessas atividades
S9. Pensando no futuro na área de saúde, quais são as duas ações prioritárias para instituições
públicas e privadas ajudarem jovens a lidar com efeitos da pandemia? (marque até 2)
( 1 ) Acompanhamento psicológico nas escolas
( 2 ) Atendimento psicológico na saúde pública especializado em jovens
( 3 ) Projetos sobre autocuidado
( 4 ) Projetos sobre autoconhecimento
( 5 ) Projetos para reeducação alimentar
( 6 ) Ações para garantir alimentação segura para os mais vulneráveis
( 7 ) Maior oferta de atividades esportivas ou de condicionamento físico
EDUCAÇÃO E APRENDIZADO: Como a pandemia tem afetado sua relação com os estudos?
E1. Você está estudando atualmente? (marque apenas 1)
(1)
Estou matriculado(a) e acompanhando as aulas
(2)
Estou matriculado(a), mas não estou acompanhando aulas
(3)
Tranquei minha matrícula, mas pretendo voltar em breve
(4)
Tranquei minha matrícula, mas não sei se vou voltar
(5)
Cancelei minha matrícula e desisti de estudar
(6)
Já terminei meus estudos

****[Para quem TRANCOU OU CANCELOU MATRÍCULA – 3 a 5 na E1]****
EN1. A escola ou faculdade em que você estudava era: (marque apenas 1)
(1)
Pública (do governo municipal, estadual ou federal)
(2)
Privada (Particular/ Comunitária/ Filantrópica)
EN2. Você trancou ou cancelou a matrícula: (marque apenas 1)
(1)
Antes da pandemia / Antes de março de 2020
(2)
Durante a pandemia / Depois de março de 2020
EN3. Qual o principal motivo para você ter parado os estudos nesse momento? (marque apenas 1)
(1)
Já estudei o quanto queria
(2)
Precisei ir ganhar dinheiro
(3)
Não consegui conciliar estudo e trabalho
(4)
Não consegui me organizar com o ensino remoto ou à distância
(5)
Precisei cuidar de filhos ou da gestação
(6)
Precisei cuidar de outras pessoas da família
(7)
Senti que não estava aprendendo ou não gostava dos conteúdos
(8)
Tive problemas saúde (ex.: depressão, covid-19, outras)
(9)
Não estava me sentindo acolhido(a) ou estava sendo discriminado
( 10 )
Não tinha de apoio da família
( 11 )
Não tinha aulas ou faltavam professores
( 12 )
Não tinha recursos tecnológicos disponíveis
( 13 )
Outro motivo
EN4. Você acredita que alguma dessas ações poderia fazer você voltar aos estudos? (marque
quantas quiser)
( 1 ) Oferecer aulas sem necessidade de internet
( 9 ) Ensinar estratégias de organização da rotina
( 2 ) Aumentar o uso de tecnologias na educação
( 10 )Trabalhar por melhor clima escolar
( 3 ) Melhorar os materiais didáticos
( 11 ) Oferecer equipamentos e conectividade para
( 4 ) Flexibilizar o horário das aulas
acompanhar as aulas
( 5 ) Criar políticas de bolsa de estudos
( 12 )Garantir a vacinação da população
( 6 ) Conectar mais o conteúdo com o cotidiano
( 13 )Garantir a renda básica ou emergencial
( 7 ) Oferecer apoio psicológico
( 14 )Outra ação. Qual?
( 8 ) Oferecer atividades de autoconhecimento
( 15 )Nenhuma ação, realmente não vou voltar
*****[Para quem ESTÁ MATRICULADO – 1 a 2 na E1]*****
ES1. Em qual etapa de ensino você está atualmente?
( 1 ) Ensino Fundamental Regular-- Anos iniciais (1º
( 6 ) Educação Superior -- Graduação presencial
a 5º)
( 7 ) Educação Superior -- Graduação à distância ou
( 2 ) Ensino Fundamental Regular -- Anos finais (6º
semipresencial
a 9º)
( 8 ) Pós-Graduação presencial
( 3 ) Ensino Fundamental EJA (Educação de Jovens
( 9 ) Pós-Graduação à distância ou semipresencial
e Adultos)
( 10 )Não estudo atualmente
( 4 ) Ensino Médio Regular
( 5 ) Ensino médio EJA (Educação de Jovens e
Adultos)
ES2. A escola ou faculdade em que você estuda atualmente é: (marque apenas 1)
(1)
Pública (do governo municipal, estadual ou federal)
(2)
Privada (Particular/ Comunitária/ Filantrópica)

ES3. Nos últimos 6 meses você chegou a pensar em parar de estudar?
( 1 ) Sim
( 2 ) Não
ES4. Qual você acha que é o principal motivo para seguir estudando? (marque apenas 1)
( 1 ) Gosto de estudar
( 5 ) Por incentivo/apoio da família
( 2 ) Quero ter um bom currículo para entrar no
( 6 ) Para ter algo para fazer
mercado de trabalho
( 7 ) Por ser obrigatório
( 3 ) Busco um futuro melhor
( 8 ) Outro motivo
( 4 ) Quero adquirir conhecimentos
( 9 ) Não sei
ES5. Suas aulas voltaram a ser presenciais (totalmente ou parcialmente)? (marque apenas 1)
( 1 ) Sim, e seguem presenciais desde que voltou
( 2 ) Sim, mas com aumento de casos voltaram a ser aulas remotas
( 3 ) Não, mas existe um plano de retorno presencial em minha escola ou faculdade
( 4 ) Não, e não tem um plano de retorno presencial em minha escola ou faculdade
( 5 ) Não sei, pois não tenho tido contato com a escola
ES6. Marque na barra o lugar que mostra como você tem se sentido sobre a volta às aulas
presenciais:
Mais para Chateada(o) --------------------------------------------------------- Mais para Animada(o)
Mais para Insegura(o)
--------------------------------------------------------- Mais para Segura(o)
Mais para Desiludida(o) --------------------------------------------------------- Mais para Esperançosa(o)
ES7. Pensando na volta às aulas presenciais, quais são os dois tipos de conteúdo que você acha
mais importantes para a escola ou faculdade trabalharem? (Marque até 2)
(1)
Disciplinas do currículo (português, matemática, ciências humanas e naturais)
(2)
Atividades para trabalhar as emoções (estresse, ansiedade etc.)
(3)
Conteúdos culturais
(4)
Estratégias para ajudar a organizar o tempo e os estudos
(5)
Testes, desafios e jogos educativos
(6)
Outros conteúdos. Quais?____
ES8. A seguir há uma lista de afirmações sobre a educação durante a pandemia. Por favor, diga se
você concorda ou discorda de cada uma delas.
[Rodiziar itens]

Acredito que o uso das tecnologias digitais na
educação está melhor desde o início da pandemia
Aprendi me organizar melhor no whatsapp e a lidar
com todos os grupos
Tive que mudar móveis para melhorar meu
ambiente de estudo em casa
Precisei ficar pedindo silêncio para as pessoas de
casa para conseguir estudar
Estou conseguindo realizar boa parte das atividades
propostas pela escola.ou faculdade

Concordo
totalmente

Concord
o mais
ou
menos

Discordo
totalmente

Não se
aplica

Estou conseguindo trabalhar melhor em grupo
ES10. Para você, qual desses modelos parece mais adequado para a escola NESSE MOMENTO DA
PANDEMIA? (marque apenas 1)
( 1 ) Totalmente remoto
( 4 ) Pouco remoto e muito presencial
( 2 ) Muito remoto e pouco presencial
( 5 ) Totalmente presencial
( 3 ) Metade remoto e metade presencial
( 6 ) Não sei
ES11. E qual desses modelos você acha mais adequado para a escola QUANDO ACABAR A
PANDEMIA? (marque apenas 1)
( 1 ) Totalmente remoto
( 4 ) Pouco remoto e muito presencial
( 2 ) Muito remoto e pouco presencial
( 5 ) Totalmente presencial
( 3 ) Metade remoto e metade presencial
( 6 ) Não sei
*****[Para todos]*****
E2. Pensando no futuro na área de educação, quais são as duas ações prioritárias para
instituições públicas e privadas ajudarem jovens a lidar com efeitos da pandemia? (marque até 2)
( 1 ) Atividades para recuperação de conteúdo curricular
( 2 ) Ações para que jovens elaborem ou retomem projetos de vida
( 3 ) Metodologias para trabalhar desenvolvimento de habilidades
( 4 ) Ampliação de atividades culturais na escola
( 5 ) Garantir ampliação do acesso à internet de qualidade
( 6 ) Fortalecer a presença das tecnologias digitais na educação
( 7 ) Políticas que priorizem reduzir desigualdades educacionais
( 8 ) Acompanhamento psicossocial para toda comunidade escolar
( 9 ) Ações para monitoramento do aprendizado de estudantes
E3A. Você fez a última edição do ENEM, realizada entre janeiro e fevereiro de 2021?
(1)
Sim e desistir nunca foi uma opção
(2)
Sim, mas quase desisti
(3)
Não, apesar de ter chegado a me inscrever
(4)
Não, e nem cheguei a me inscrever
*****[Para quem fez o ENEM jan-fev21]*****
E3B. A prova do ENEM que você fez entre janeiro e fevereiro foi online ou presencial?
( 1 ) Online
( 2 ) Presencial
*****[Para quem fez o ONLINE]*****

E3C. Como você avalia essa última prova do ENEM em relação aos seguintes pontos:
Ótimo

Bom

Regular

Ruim

Péssimo

Organização para realização da prova
Plataforma de aplicação da prova
Disponibilidade de informações
*****[Para quem fez o PRESENCIAL]*****

E3D. Como você avalia essa última prova do ENEM em relação aos seguintes pontos:
Ótimo

Organização para realização da prova
Locais de aplicação da prova

Bom

Regular

Ruim

Péssimo

Disponibilidade de informações
Protocolo sanitário e de higiene no local
de realização da prova
*****[Para todos]*****
E4A. Você pretende fazer a próxima edição do ENEM, prevista para novembro de 2021?
( 1 ) Sim
( 2 ) Talvez, não decidi
( 3 ) Não
*****[Para quem vai fazer ENEM nov21]*****

E4B. Você está conseguindo estudar para o ENEM nesse período de pandemia?
( 1 ) Sim
( 2 ) Não
E4B. Você está preocupado(a) com o seu desempenho no próximo ENEM?
( 1 ) Sim
( 2 ) Não
E4D. Você já pensou em desistir de fazer a próxima edição do ENEM?
( 1 ) Sim
( 2 ) Não
TRABALHO E RENDA: Conte mais sobre como está a sua vida econômica nesse período...
T1. Atualmente, qual a sua participação na vida econômica
do seu domicílio? (marque apenas 1)
(1)
Não pago minhas contas - estou totalmente dependente
financeiramente
(2)
Pago parte das minhas contas - estou parcialmente
dependente financeiramente
(3)
Pago todas as minhas contas - estou independente
financeiramente
(4)
Pago todas as minhas contas e contribuo parcialmente
para o domicílio
(5)
Pago todas as minhas contas e também sustento
totalmente o domicílio
T2. Atualmente você está: (marque apenas 1)
(1)
Trabalhando
(2)
Procurando o primeiro trabalho
(3)
Procurando um trabalho, mas não seria o primeiro
(4)
Nem trabalhando, nem procurando trabalho
T3. Essa sua situação atual de trabalho é resultado da pandemia? (marque apenas 1)
(1)
Sim
(2)
Não
******[Para quem está NEM TRABALHANDO, NEM PROCURANDO TRABALHO – 4 na T1]*****
TNN1.Qual é o principal motivo para você não está procurando trabalho? (marque apenas 1)
(1)
Estou me dedicando aos estudos
(4)
Ainda não sei em que área quero
(2)
Não preciso contribuir com a renda em
trabalhar
casa
(5)
Não apareceu nenhum que valia a
(3)
Para cuidar dos filhos
pena e desisti

(6)
(7)
(8)

O desemprego está muito alto, então
nem adianta
Não tenho experiência ou qualificação
suficiente para as vagas que aparecem
Estou em transição de carreira ou
sabático

(9)
( 10 )
( 11 )

Não tive retorno de nenhuma vaga que
tentei e desisti
Estava muito exposta(o) por causa da
pandemia
Outro motivo. Qual?___

******[Para quem está PROCURANDO OU NÃO ESTÁ TRABALHANDO – 2 a 4 na T1]*****
TN1. Você chegou a fazer alguma atividade remunerada durante o período da pandemia?
(1)
Não tive atividades remuneradas
(4)
Trabalhei como estagiário(a)
(2)
Fiz bicos ou trabalhos pontuais sem
(5)
Trabalhei como Aprendiz
carteira assinada
(6)
Trabalhei por conta própria (autônomo,
(3)
Trabalhei remunerado, com carteira
freelancer, MEI)
assinada (CLT e contrato que não
(7)
Abri meu próprio negócio
aprendiz)
******[Para quem fez alguma atividade remunerada – 2 a 7 na TN1]*****
TN2. Essa foi a primeira vez que você trabalhou? (marque apenas 1)
( 1 ) Sim
( 2 ) Não
******[Para quem ESTÁ TRABALHANDO – 1 na T1]*****

TS1. Como é esse trabalho? (marque quantas quiser)
(1)
Ajudo meus pais ou familiares no trabalho deles, sem receber dinheiro
(2)
Faço bicos ou trabalhos ocasionais remunerados sem carteira assinada
(3)
Trabalho remunerado, com carteira assinada (CLT e contrato que não aprendiz)
(4)
Trabalho como estagiário(a)
(5)
Trabalho como Aprendiz
(6)
Trabalho remunerado por conta própria (autônomo, freelancer, MEI)
(7)
Tenho meu próprio negócio, sou empreendedor
(8)
Outros (ex: voluntário, etc)
TS2. Essa é a primeira vez que você trabalha? (marque apenas 1)
( 1 ) Sim
( 2 ) Não
*****[Para todos]*****

T4. Você ou alguém de seu domicílio recebeu o auxílio emergencial do governo federal em 2020?
( 1 ) Sim
( 2 ) Não
*****[Para QUEM RECEBEU AUXÍLIO EMERGENCIAL – 1 na T4]*****

T5. Qual foi o papel do auxílio emergencial em seu domicílio?
(1)
Foi a única renda do domicílio
(2)
Foi importante para complementar a renda do domicílio
(3)
Foi um pequeno complemento da renda do domicílio
(4)
Não sei
*****[Para todos]*****

T6. Nos últimos 6 meses, a sua renda pessoal:
( 1 ) Aumentou
( 2 ) Continuou Igual

( 3 ) Diminuiu

( 4 ) Perdi totalmente a renda

T7. Nos últimos 6 meses, a renda da sua família:
( 1 ) Aumentou
( 2 ) Continuou Igual
( 3 ) Diminuiu

( 4 ) Perdi totalmente a renda

T8. Nos últimos 6 meses, você buscou formas para complementar a sua renda?
( 1 ) Não
( 2 ) Sim, pois tive necessidade
( 3 ) Sim, pois vi uma oportunidade
*****[Para quem COMPLEMENTOU RENDA – 2 e 3 na T8]*****

TC1. Que tipo de atividade você realizou para complementar sua renda? (marque quantas quiser)
(1)
Vendi coisas que eu produzi (ex.: artesanato, alimentos etc.)
(2)
Vendi coisas produzidas por outros (ex.: brechós, revendas etc.)
(3)
Prestei serviços para pessoas
(4)
Prestei serviços para empresas
(5)
Peguei empréstimo
(6)
Aluguei ou vendi um bem meu (ex.: equipamentos pessoais, moto, carro, quarto etc.)
(7)
Outra. Qual?____
TC2. O quanto essa(s) atividade(s) foi(foram) realizada(s) online?
(1)
Totalmente online
(2)
Parcialmente online

(3)

Nada online

*****[Para todos]*****

T9. Marque na barra o lugar que mostra como você tem se sentido sobre o trabalho no futuro:
Mais para Chateada(o) --------------------------------------------------------- Mais para Animada(o)
Mais para Insegura(o)
--------------------------------------------------------- Mais para Segura(o)
Mais para Desiludida(o) --------------------------------------------------------- Mais para Esperançosa(o)
T10. Pensando no seu futuro profissional, se pudesse escolher, você preferiria ser: (marque
apenas uma)
(1)
Empregada(o) / funcionário(a) / servidor(a) público(a) ou de uma empresa
(2)
Ter um negócio próprio
(3)
Nenhum dos dois
T11. Pensando em perspectivas de futuro para o mundo do trabalho, quais são as duas ações
prioritárias para instituições públicas e privadas ajudarem jovens a lidar com efeitos da
pandemia? (marque até 2)
(1)
Ações para ampliação de empregos formais
(2)
Editais para fomento de projetos das juventudes
(3)
Ampliar oferta de projetos de formação empreendedora e desenvolvimento de competências
(4)
Criação de espaços e redes de apoio para autônomos e empreendedores
(5)
Políticas de renda emergencial para famílias mais vulneráveis
(6)
Políticas para ampliar a inserção de grupos minoritários no mercado de trabalho
(7)
Estímulos para surgimento de novos trabalhos
(8)
Incentivar novas dinâmicas de trabalho (como home office, horários flexíveis etc.)
(9)
Políticas de crédito e acesso a capital
( 10 ) Ações para redução de burocracia e/ou cargas tributárias

VIDA PÚBLICA E EXPECTATIVAS
VP1. Se você fosse governante em nosso país, quais seriam as suas duas prioridades nesse
momento da pandemia? (marque até 2)
(1)
Garantiria vacina de covid-19 para todos

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Criaria um plano de recuperação econômica
Criaria um plano para retomada da educação
Planejaria ações para fortalecimento do SUS
Investiria em ciência, pesquisa e tecnologias
Criaria políticas de preservação ambiental
Decretaria lockdown
Garantiria que todo o comércio seguisse aberto
Investiria em opções para tratamento precoce de covid-19

VP3. Pensando no contexto que estamos vivendo agora da pandemia, quanto você sente que está
informado(a) sobre:
[Rodiziar itens]

Cronograma de vacinação
Novas variantes (cepas) do vírus
Políticas para minimizar efeitos da pandemia

Pouco ou
nada
informado

Mais ou
menos
informado

Bem
informado

VP4a. Quais desses são os TRÊS CANAIS que você considera que mais contribuíram para
informar a população em geral sobre a pandemia, desde março de 2020?
VP4b. Quais desses são os TRÊS CANAIS que você considera que mais promoveram a
desinformação sobre a pandemia, desde março de 2020?
[Rodiziar itens]
TV
Rádio e/ou Podcasts
WhatsApp e/ou Telegram
YouTube
Facebook e/ou Instagram e/ou Twitter
Portais de órgãos oficiais (ex: Ministério e Secretarias
de Saúde, Fiocruz, etc.)
Portais de notícias (Uol, G1, R7, etc.)
Anúncios e campanhas na rua
Outro. Qual?

VP4a. Três mais
contribuíram com
informação

VP4b. Três mais
promoveram
desinformação

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

6

6

7
8
9

7
8
9

VP5. Sobre a vida política, você:
1
1
1
1

Talvez,
não sei
2
2
2
2

1

2

3

1

2

3

Sim
Votou na última eleição, em 2020?
Vai votar na próxima eleição, em 2022?
Já trabalhou para alguma campanha eleitoral?
Pretende apoiar alguma candidatura em 2022?
Pretende se candidatar a algum cargo político em futuras eleições?
Acredita que a situação da pandemia vai influenciar a forma como você vai votar
em futuras eleições?
Acredita que jovens estão mais atentos sobre a política devido à situação da
pandemia?

Não
3
3
3
3

VP6. No atual momento, em relação ao futuro após a pandemia, você está:
( 1 ) Muito otimista.
( 2 ) Otimista.
( 3 ) Neutro.
( 4 ) Pessimista. ( 5 ) Muito pessimista.
VP7. Imagine-se um ano depois de a pandemia for controlada. Como você acha que estaremos?
Diga o quanto você acha que cada área terá melhorado ou piorado, comparando antes e um ano
depois da pandemia.
[Rodiziar itens]

Vai
melhorar
muito

Vai
melhorar
um pouco

Vai ficar
igual

Vai piorar
um pouco

A economia brasileira
O modo como a gente trabalha
A qualidade de vida
A sociedade brasileira
O governo brasileiro
O sistema de saúde pública do país
A qualidade da educação

VP8. Quanto você acha que nosso país levará para se recuperar dos impactos sociais e
econômicos decorrentes da pandemia? (marque apenas 1)
(1)
Menos de 2 ano
(2)
De 2 a 5 anos

Vai piorar
muito

(3)
De 5 a 10 anos
(5)
Não sei
(4)
Mais de 10 anos
VP9. O quanto você considera esses itens importantes para que você se sinta mais otimista em
relação ao futuro de jovens no Brasil? (Marque as opções que se aplicarem ao seu caso)
[Rodiziar itens]

Muito
importante

Mais ou
menos
importante

Pouco ou nada
importante

Não sei

Maior parte da população ser vacinada
Existir um protocolo para lidar com outras
futuras crises sanitárias
Políticas para mitigar efeitos da pandemia na
economia
Políticas para amenizar efeitos da pandemia
na educação
Políticas para conter sobrecarga no sistema
de saúde
Recuperarmos coisas que foram perdidas
por conta da pandemia

VP10. A seguir há uma lista com algumas oportunidades que podem surgir por conta da
pandemia. Diga o quanto você concorda com cada uma delas.
[Rodiziar itens]

Concordo
totalmente

Concordo mais
ou menos

Profissionais e sistema saúde pública serão mais valorizados.
Os processos de ensino-aprendizagem estarão cada vez mais
conectados às tecnologias digitais.
Pessoas estarão mais atentas em relação aos impactos do
meio ambiente em suas vidas.
Jovens estarão mais engajados em ações voluntárias e
trabalhos sociais.
Jovens estarão mais atentos aos territórios onde vivem,
buscando contribuir com melhorias.
A população em geral estará mais atenta às fontes e
veracidade das notícias.
A área de ciência e a pesquisa, produção e uso de dados e
evidências será mais valorizada na sociedade
Jovens participarão mais da política

ÚLTIMAS INFORMAÇÕES DE PERFIL
P14. Você faz parte, frequenta ou já participou de: (marque todas que se aplicam)
(1)
Organização Social / Não governamental
(2)
Coletivo ou grupo juvenil
(3)
Movimento
(4)
Partido político
(5)
Grupo da Igreja
(6)
Conselhos de participação social (de Juventude ou de Políticas Públicas)
(7)
Nenhum dos anteriores
P15. Agora, para finalizar mesmo, conte como foi que ficou sabendo desta pesquisa:
(1)
Por um amigo
(2)
Por um professor
(3)
Pela escola/faculdade

Discordo
totalmente

(4)
(5)
(6)

Divulgação em redes sociais
Notícias
Por uma instituição ou grupo que sigo ou faço parte. Qual? _____
□

Autorizo a utilização dos dados pessoais fornecidos nesta pesquisa, de forma totalmente
voluntária e anônima, para uso exclusivo na pesquisa Juventudes e a Pandemia do Coronavírus.
Estou ciente que posso, a qualquer momento, solicitar informações adicionais às organizações
correalizadoras desta pesquisa, através do e-mail: contato@juventudeseapandemia.com. As
referidas organizações não estão autorizadas a compartilhar esses dados pessoais com
terceiros e se responsabilizam sobre a manutenção de medidas de proteção desses dados
pessoais contra acessos e usos não autorizados e situações acidentais ou ilícitas de destruição,
perda, alteração, seguindo os direitos, princípios e garantias estabelecidos pela Lei Geral de
Proteção de Dados (13.709/2018).

😊

Se você tem interesse pelo tema ou ficou curiosa(o) sobre os resultados, deixe seu e-mail com a
gente.
_________________________________

💪

Agradecemos muito por sua participação!
Esperamos que tudo isso possa amplificar a voz de jovens para ajudar a definição de políticas públicas e
ações pelo fortalecimento das juventudes no Brasil.
Fique bem!
Ah! E se puder, ajuda a gente a divulgar aí, mandando para sua galera!
Tem algumas imagens de divulgação aqui neste link (http://bit.ly/CardsJovensPandemia) para você
nos ajudar. Valeu!!!

🍀

😊

📢

