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Este documento apresenta as referências para a leitura da base de dados
em formato .xlsx que tem o seguinte nome de arquivo: Base de dados PJB –
engajamento e participacao politica 2006 a 2014. Juntamente a este documento
(leia-me) e à própria base está publicado um relatório descritivo da pesquisa que
oportuniza aos interessados no assunto obter informações de todas as questões
do levantamento, inclusive com cruzamentos com variáveis de perfil dos
respondentes. As respostas às questões abertas desta pesquisa não estão
incluídas nesta base de dados, porém podem ser consultadas na íntegra nos
Anexos 2 e 3 do relatório citado. Destaca-se que as respostas foram dadas num
único momento, apesar de referências nas questões relativas a opiniões ou
comportamentos anteriores e posteriores ao PJB. Para mais informações sobre
os procedimentos utilizados na coleta de dados, ver a apresentação do relatório
citado acima.
A seguir são apresentadas, na mesma ordem das colunas da base de
dados, as perguntas que originaram os dados, suas alternativas e a descrição das
legendas para leitura dos dados.
1 - Coluna A: contém numeração sequencial para facilitar a visualização e
manuseio dos dados. Essa numeração também permite a verificação das
respostas abertas correspondentes a cada respondente e listadas nos Anexos 2 e
3 do relatório publicado conjuntamente a esta base de dados.

2 - Coluna B: Após a participação no PJB, sua imagem do Poder Legislativo:
piorou muito, piorou um pouco, ficou igual, melhorou um pouco ou melhorou
muito. A base de dados traz nas linhas da coluna B a reprodução das alternativas
nominais respondidas. A resposta a essa questão foi obrigatória para o envio do
questionário e com resposta única.

3 - Colunas C a I: Quanto o PJB contribuiu para aperfeiçoar seu conhecimento
sobre? A relação entre o Legislativo e Executivo, As funções do Poder Legislativo,
O funcionamento das comissões e do Plenário, O papel das lideranças
partidárias, A relação entre base aliada e oposição e sobre O papel dos partidos
políticos no Congresso Nacional. Cada uma dessas temáticas foi objeto de um
item no levantamento, com 3 respostas oferecidas: em nada, um pouco ou
bastante. A base de dados traz nas linhas das colunas C a I a reprodução das
alternativas nominais respondidas. A resposta a cada uma das questões foi
obrigatória para o envio do questionário e com resposta única a cada item.
4 - Coluna J e K: Marque o seu nível de conhecimento sobre: Conhecimento
sobre as funções e atribuições dos parlamentares e da Câmara dos Deputados –

ANTES DO PJB e a mesma questão para o período – APÓS O PJB. As alternativas
apresentadas foram as seguintes: nenhum conhecimento, pouco conhecimento,
nível médio de conhecimento e nível elevado de conhecimento. A base de dados
traz nas linhas das colunas J (ANTES) e K (APÓS) a reprodução das alternativas
nominais respondidas. A resposta a cada uma das questão foi obrigatória para o
envio do questionário e com resposta única a cada item.

5 - Coluna L a O: ANTES de participar do PJB, qual era o seu nível de confiança?
No Poder Legislativo, Nos partidos políticos, Na atividade parlamentar, Nas leis
aprovadas pelos parlamentares. As alternativas oferecidas foram: nenhuma
confiança, quase nenhuma confiança, alguma confiança ou muita confiança. A
base de dados traz nas linhas das colunas L a O a reprodução das alternativas
nominais respondidas. A resposta a cada uma das questão foi obrigatória para o
envio do questionário e com resposta única a cada item.
6 - Coluna P a S: APÓS participar do PJB, qual passou a ser o seu nível de
confiança? No Poder Legislativo, Nos partidos políticos, Na atividade
parlamentar, Nas leis aprovadas pelos parlamentares. As alternativas oferecidas
foram: nenhuma confiança, quase nenhuma confiança, alguma confiança ou
muita confiança. A base de dados traz nas linhas das colunas L a O a reprodução
das alternativas nominais respondidas. A resposta a cada uma das questão foi
obrigatória para o envio do questionário e com resposta única a cada item.

7 - Coluna T a X: Marque nos itens seguintes o seu possível envolvimento nas
atividades das instituições indicadas: Associações comunitárias de bairro (T),
ONGs e instituições filantrópicas – voluntariado (U), Igrejas e entidades
religiosas (exceto missas e cultos – atividades de organização de reuniões,
grupos de jovens, por ex.) (V), Sindicatos ou associação de trabalhadores (W) e
Política estudantil, liderança escolar, grêmios e centros acadêmicos (X). Para o
agrupamento dessas 5 instituições ou atividades foram oferecidas as quatro
alternativas seguintes: nunca participei (1), já participei antes do PJB (2),
participei após o PJB, mas parei (3) e participo atualmente(4). A base de dados
traz nas linhas das colunas L a O o número correspondente a cada resposta,
conforme informado acima. Foram permitidas múltiplas respostas para abarcar
a maior variação possível do comportamento dos egressos. A resposta a cada
uma das questões foi obrigatória.
8 - Colunas Y, Z, AA, AB, AC, AD, AE e AF: Uma série de oito atividades políticas
foram listadas em diferentes questões utilizando-se de alternativas com o
mesmo formato da descrição anterior e utilizando-se da mesma legenda (1 a 4),
com respostas também múltiplas e obrigatórias para a conclusão do
questionário. De acordo com o tipo de atividade, os verbos foram adaptados, o
que pode ser verificado no Anexo 1 do relatório descritivo da pesquisa. A lista a
seguir apresenta as oito atividades políticas do levantamento, conforme ordem
do questionário:
-

Você já participou de protestos, passeatas e manifestações públicas? (Y).
Você já participou de elaboração de abaixo-assinados, petições,
manifestos de protesto ou reivindicações? (Z).

-

-

Publicação e compartilhamento de opiniões sobre política em redes
sociais ou blogs (AA)
Acompanhamento da agenda legislativa e de projetos de lei (municipal,
estadual ou federal) (AB).
Horário eleitoral gratuito no rádio ou TV (para melhor compreensão das
respostas a essa questão sugere-se a leitura do questionário) (AC).
Conversa com amigos e familiares sobre política (alternativas abordaram
não a atividade como ação única, mas como costume) (AD).
Militância jovem em partido político (AE).
Filiação partidária (AF).

9 - Coluna AG: Se você possui filiação partidária qual é o partido? Foi permitida
resposta aberta a essa questão e padronizadas para as siglas dos partidos. Não
houve vinculação entre a questão anterior sobre filiação e esta alternativa, assim,
pode haver falta de informação para aqueles que indicaram algum tipo de
filiação na questão anterior, mas não responderam em qual sigla nesta questão.
Uma das respostas apontou a associação civil União Juventude Socialista (UJS)
como sigla partidária e optou-se por sua manutenção já que trata-se de
associação com atuação tipicamente política.
10 - Coluna AH: Participação em campanhas eleitorais. Foram oferecidas as
seguintes alternativas com suas respectivas legendas: nunca participei (1), já
participei antes do PJB (2), participei após o PJB, mas parei (3) e participarei da
próxima (4). A base de dados traz nas linhas da coluna AH o número
correspondente a cada resposta, conforme informado acima. Foram permitidas
múltiplas respostas para abarcar a maior variação possível do comportamento
dos egressos. Ao menos uma respostas foi exigida.

11 - Coluna AI: A experiência no PJB estimulou você a candidatar-se a cargos
políticos? Alternativas binárias foram oferecidas: sim ou não. A resposta foi
obrigatória e está descrita nominalmente.

12 - Coluna AJ: Em relação a sua atual motivação para participar da política por
meio de partidos políticos, você se considera. Foram oferecidas as seguintes
alternativas: sem motivação, pouco motivado, penso seriamente ou totalmente
motivado. A base de dados traz nas linhas da coluna AJ a reprodução das
alternativas nominais respondidas. A resposta foi obrigatória para o envio do
questionário e com resposta única.
13 - Coluna AK: A participação no PJB aumentou seu interesse pelo noticiário
sobre política? Foram oferecidas três alternativas: não interferiu; sim, aumentou
um pouco; sim, aumentou muito. A base de dados traz nas linhas da coluna AK a
reprodução das alternativas nominais respondidas. A resposta foi obrigatória
para o envio do questionário e com resposta única.

14 - Coluna AL: Indique como você se informa sobre a política. Foram oferecidos
uma lista de 5 veículos de comunicação, com suas respectivas legendas: pelos
jornais e revistas – impressos (1), pelo rádio (2), pela televisão (3), pela internet
– portais de notícias (4), pelas redes sociais (5). A base de dados traz nas linhas

da coluna AL o número correspondente a cada resposta, conforme informado
acima. As respostas múltiplas foram inseridas de forma sequencial, pela internet
– portais de notícias e pelas redes sociais = 45. Foram permitidas múltiplas
respostas para abarcar a multiplicidade possível de veículos utilizados. Ao
menos uma resposta foi exigida.

15 - Coluna AM: Gênero/sexo - alternativas binárias: masculino e feminino. As
linhas apresentam a resposta nominalmente.
16 - Coluna AN: Idade - resposta aberta descrita com numeração ordinal.

17 - Coluna AO: Faixa etária - agrupamento das idades para facilitar o
cruzamento de dados com as questões do estudo.
18 - Coluna AP: Cidade e estado onde reside. Apesar de esta questão ser aberta,
as respostas foram padronizadas para as regiões do Brasil, no sentido de
permitir algum cruzamento utilizando-se desta variável e, ao mesmo tempo,
evitando-se qualquer identificação individual dos respondentes.

19 - Coluna AQ: Você considera sua cidade como. Foram oferecidas alternativas
binárias – interior ou capital e as resposta estão descritas na planilha em formato
nominal.

20 - Coluna AR: Formação educacional completa ou cursando. Esta questão
trouxe respostas padronizadas com as seguintes alternativas e respectivas
legendas: ensino médio (1), curso técnico (2), graduação área de exatas (3.1),
graduação área de humanas ou sociais aplicadas (3.2), graduação na área de
biológicas (3.3), pós-graduação/especialização (4.1), pós-graduação/MBA (4.2),
mestrado (4.3) e doutorado (4.4).
21 - Coluna AS: Edição do PJB. As respostas descrevem em numeração ordinal o
ano no qual os respondentes participaram do projeto (2006 a 2014).

