JUVENTUDES E A
PANDEMIA DO
CORONAVÍRUS
2ª EDIÇÃO
Síntese de resultados - Junho de 2021

Passo a passo metodológico
Oficinas
iniciais de
PerguntAção

Quando: 23.fev
a 9.mar.21

Elaboração de
questionário e
revisão da
amostra

Quando: 9 a
19.mar.21

Coleta de
dados online
em dinâmica
bola de neve

Tratamento
técnico do banco
de dados e
tabulação

Quando: 22.mar
a 12.abr.21

Quando: 12 a
19.abril.21

Chegaram à pesquisa
por indicação de:
23% escola/faculdade
21% instituição ou
grupo que participa
20% amigo
17% redes sociais
16% professor
3% notícias

68.114

jovens de 15 a
29 anos de
todos os
estados

Análise de dados
e oficinas finais
de PerguntAção

Comunicação e
advocacy

Quando: mai.21
em diante

Quando: .jun.21
em diante
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Quem são as e os jovens que
responderam à pesquisa
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Distribuição geográfica e etária
Regiões do Brasil em que moram
10%
Norte

Faixas de idade
30%
Nordeste

8%
Centro-oeste
88% de área urbana
12% de área rural

44% de interior
30% de capital
26% de região metropolitana

15 a 17

21%

18 a 24

39%
Sudeste

25 a 29

48%

31%

13%
Sul
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Identidades e participação social
Gênero

Grupos ou instituições que
frequentam ou já frequentaram

Raça/cor

40%

1%
33%

66%

12%

Branca
Mulheres

Homens

Não-binário

27%

Grupo religioso

46%

Parda

Preta

1%

1%

Amarela Indígena

Organização Social / Não
governamental

16%

Coletivo ou grupo juvenil

15%

Movimento

9%

Conselhos de
participação social

5%

Partido político

4%

52% Negra
Nenhum dos anteriores

30%
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Saúde e
cuidados
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Desde o início da pandemia, a saúde mental vem sendo altamente impactada, mas
poucos jovens têm conseguido realizar atividades para cuidar da saúde. Há uma
elevada demanda ao atendimento psicológico, mas o acesso é restrito.
Condições de saúde física e emocional sentidas
como resultado direto ou indireto da pandemia

fizeram alguma atividade
física

3 a cada 10

foram a consulta médica
de rotina

3 a cada 10

foram a consulta
odontológica

1 a cada 10

começaram psicoterapia

2 a cada 10

não fizeram nenhuma
atividade de autocuidado

61%

Ansiedade

56%

Uso exagerado de rede sociais

51%

Exaustão e/ou cansaço constante

40%

Insônia

35%

Ganho ou perda exagerado de peso
Brigas frequentes dentro de casa

5 a cada 10

21%

Depressão

17%

Aumento do consumo de álcool, cigarro ou
outras drogas

10%

Automutilação e/ou pensamento suicida

9%

Nenhuma dessas situações

7%

Outra.

2%
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Jovens enxergam como prioridade para o país a vacinação de toda a
população e colocam a valorização da saúde pública como oportunidade.
Prioridades se fossem governantes do país
59%

Garantiria vacina de covid-19 para todos
Planejaria ações para fortalecimento do SUS

29%

Criaria um plano de recuperação econômica

20%

Decretaria lockdown

15%

Investiria em ciência, pesquisa e tecnologias

15%

Investiria em opções para tratamento precoce de
covid-19

11%

Criaria um plano para retomada da educação

8%

Garantiria que todo o comércio seguisse aberto

5%

Criaria políticas de preservação ambiental

2%

Educação e
aprendizado
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Desde o início da pandemia, houve grande crescimento de jovens pensando
em parar de estudar.
Em 2020...

Em 2021...

28%

43%

pensavam em
não voltar
para as aulas

chegaram a pensar em parar
de estudar
Motivos para continuarem estudando:
55% buscar um futuro melhor
23% ter um bom currículo para entrar no
mercado de trabalho

3,5% trancaram ou
cancelaram a matrícula,
depois do início da pandemia

Porque pararam de estudar:
21% precisaram ganhar dinheiro
14% não conseguiram se organizar com ensino
remoto

O que faria voltarem a estudar:
47% se garantissem vacinação a todos
36% com garantia da renda básica
33% com políticas de bolsa de estudos
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Olhando especificamente para o ENSINO MÉDIO:
Em 2020...

Em 2021...

36%

27%
dos jovens no
Ensino Médio
pensaram
deixar os
estudos

Essa proporção é ainda maior entre:

dos jovens no Ensino
Médio pensaram em
parar de estudar
Rede pública

Rede privada

37%

32%

Jovens que se identificam como:

Pretos
43%

Não-Binários
58%

EJA
43%

Jovens que trabalham:

Em bicos e atividades ocasionais
48%

Por conta própria
47%

Estudantes que:

Sustentam totalmente a casa
44%

Procurando trabalho, mas
não pela primeira vez
46%
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A relação de jovens com a realização do ENEM também vem sendo afetada:
há mais jovens indecisos, pensando em desistir ou preocupados com seu
desempenho; e menos jovens conseguindo estudar para a prova.
Pretensão em fazer a próxima prova

Possível desistência

Preparo e desempenho

74%
52%

49%

45%
31%

Não pretendem fazer
ENEM

26%

Pretendem fazer
ENEM

2020

2021

17%

57%

33%

29%

Ainda não sabem

56%

Pensou em desistir da prova

2020

2021

25%

Está conseguindo
estudar

2020

Está preocupado com
desempenho

2021
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Trabalho
e renda
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4 a cada 10 jovens estão em famílias que perderam parcial ou totalmente a renda.
Ao mesmo tempo, há um aumento no número de jovens à procura de um trabalho.

Em 2020...

Trabalhando
Procurando trabalho
Nem trabalhando nem
procurando

Em 2021...

50%

47%

29%
21%

36%
17%
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Com isso, cresceu a necessidade de complementação de renda.

Em 2020...

Em 2021...

23%

38%

Precisaram
complementar
renda

Complementaram
renda por necessidade

As atividades mais realizadas foram:
47% prestação de serviços para pessoas
23% venda de produção própria
Essas atividades foram desenvolvidas:
Totalmente online
Parcialmente online
Nada online

29%
34%
37%
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Dos jovens que estão fora do mercado de trabalho, os que conseguiram
exercer alguma atividade remunerada encontraram a informalidade.

Entre jovens que não estão trabalhando

35%

tiveram sua
primeira atividade
no mercado de
trabalho durante a
pandemia

44%

fizeram alguma
atividade
remunerada
durante a
pandemia

atividade remunerada realizada
Fiz bicos ou trabalhos pontuais
sem carteira assinada

23%

Trabalhei por conta própria
(autônomo, freelancer, MEI)

9%

Abri meu próprio negócio

2%

Trabalhei remunerado, com
carteira assinada

4%

Trabalhei como estagiário(a)

4%

Trabalhei como Aprendiz

2%
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Vida
pública
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A pandemia vem influenciando não só a forma de jovens verem a política,
mas também vai influenciar o voto nas próximas eleições.

53%

acreditam que jovens
estão mais atentos
sobre a política devido a
situação da pandemia

17%

72%

pensam que a situação
da pandemia vai
influenciar a forma que
vão votar em futuras
eleições

já trabalharam em
campanha eleitoral

86%

pretendem
votar na eleição
de 2022

31%

pretendem apoiar
alguma candidatura
em 2022
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O que faria jovens se sentirem mais otimistas
nesse cenário

84%

87%

Existência um
protocolo para lidar
com outras futuras
crises sanitárias

Políticas para conter
sobrecarga no sistema
de saúde

84%

72%

Políticas para amenizar
efeitos da pandemia na
educação

Políticas para mitigar
efeitos da pandemia
na economia

Oportunidades que veem a partir da pandemia

64% sentem que processos de ensino-

aprendizagem estarão mais
conectados às tecnologias digitais.

60% concordam que profissionais e

sistema de saúde pública serão
mais valorizados.

55% acreditam que a área de ciência e

pesquisa, produção e uso de dados
e evidências será mais valorizada.
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Idealização

Correalização

Cooperação

Representação
no Brasil
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