(Re)Conectando o Nexo:
Alimentos, água e Energia na vida dos jovens brasileiros
Este projeto de pesquisa financiado pelo Conselho de Pesquisas Sociais e Econômicas (ERSC, sigla em
inglês) e pela FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo) tem como objetivo
analisar os entendimentos, experiências e a participação de jovens (de 10 a 24 anos) na relação entre
água, alimento e energia (que formam o nexo água-energia-alimento) no Brasil.
Pesquisas recentes sobre o nexo água-energia-alimento tendem a se concentrar em fluxos (por exemplo,
entre produtores e consumidores) e nas formas de governar o nexo. No entanto, há uma necessidade
real de investigar como as pessoas (especialmente os jovens) compreendem, aprendem e participam do
nexo em suas vidas cotidianas. Só assim podemos abordar questões cruciais como a persistência de
elevados níveis de pobreza entre as crianças do Brasil, o acesso desigual aos recursos do nexo, sua
resiliência a ameaças ao nexo e o papel da educação na abordagem dessas ameaças no futuro.

Por
quê?

Como? Onde?

que?

Obrigado pelo seu interesse neste levantamento. Por favor, leia atentamente as seguintes informações
antes de decidir se deseja participar.
Este levantamento é sobre as experiências e os entendimentos dos adolescentes e
jovens (de 10 a 24 anos) sobre alimentos, água e energia. A pesquisa é voluntária e
totalmente confidencial
Bacia do Rio Paraíba do Sul e litoral Norte de São Paulo
O levantamento tem 7 seções e tem uma mistura de perguntas. Algumas perguntas
precisam de um 'x' na caixa e outras precisam de respostas escritas. Em total, o
levantamento deve levar cerca de 30 minutos para ser concluído. A pesquisa é online e em português. E o melhor de tudo, há um sorteio para participantes e
organizações.
Esperamos entender melhor como os alimentos, a água e a energia estão presentes
no dia a dia dos adolescentes e jovens. Isto nos permitirá fazer recomendações de
políticas públicas e melhorar a educação para a sustentabilidade.

Por favor, entre em contato com Dr Joe Hall
(Joe.Hall@northampton.ac.uk) se a sua escola / organização de
juventude está interessada em completar a pesquisa.

