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Desde 1993 o CEDAPS
(Centro de Promoção da
Saúde) promove o
fortalecimento de
organizações, grupos e
comunidades populares e
contribui para o
aprimoramento de
políticas públicas
sustentáveis, inclusivas e
saudáveis.

PROMOÇÃO DA SAÚDE

Processo de capacitação
da comunidade para atuar
na melhoria da sua
qualidade de vida
incluindo maior
participação no controle
dos processos individuais
e coletivos determinantes.

Sobre o CEDAPS
ÁREAS DE ATUAÇÃO

Serviços de Saúde –
Atenção Básica e
Intersetorialidade

Prevenção e Cuidado –
Doenças Transmissíveis e
Não Transmissíveis –
Saúde e Ambiente

Juventude – Direitos,
Oportunidades, Novas
abordagens Educacionais





O Programa Jovens Construtores é uma tecnologia social
voltada para a formação de jovens concebida pela
organização YouthBuild e implementada no Brasil pelo
CEDAPS – Centro de Promoção da Saúde, com assessoria
do YouthBuild Internacional. 

Consiste em uma formação intensiva para o
desenvolvimento de jovens em vulnerabilidade e suas
comunidades, abrangendo diversas dimensões de suas
vidas, como familiar, profissional e comunitária. 

Em 10 anos de atuação, o Programa já alcançou resultados
significativos, como: constituição de uma rede composta
mais de 400 jovens; 93% de taxa de retenção, 60% de taxa
de colocação; 212 ativos familiares e 91 ativos comunitários.

Jovens
Construtores



A pandemia da COVID-19 que se alastra pelo país desde
janeiro de 2020 teve uma série de efeitos não só na área
de saúde, mas econômicos. 

A juventude sente de forma particular seus efeitos, seja
pela necessidade de isolamento, possibilidade de ser
infectada pela COVID-19 ou de perder familiares, por
impactos econômicos e outros. 

Tendo isso em vista, a frente de Juventude do Centro de
Promoção da Saúde (CEDAPS), em parceria com a rede
de parceiros YouthBuild¹, aplicou um questionário
direcionado especificamente para a juventude, com foco
em jovens que são parte da rede Jovens Construtores, e
contemplando suas diferentes percepções sobre a
pandemia, além das estratégias de enfrentamento
adotadas pela juventude durante esse período.

Juventude e
pandemia

1: lista de parceiros no anexo



O questionário

30 PERGUNTAS
Incluindo: perfil ;  mobilização e ações tomadas

pelos jovens; diferentes preocupações; fontes de

informação sobre a COVID-19; disponibilidade

para participar da criação e divulgação de

informações sobre a pandemia

OS PARTICIPANTES
Jovens graduados no Jovens Construtores de três

regiões onde a iniciativa atua: cidade do Rio de

Janeiro; Brumadinho, Mário Campos e Sarzedo

(Minas Gerais);  Fundão (Espírito Santo)

As respostas obtidas foram analisadas e comparadas ao relatório do Conselho Nacional da
Juventude (CONJUVE), publicado em junho de 2020, relativo aos resultados de uma pesquisa
realizada pelo órgão com mais de 30 mil jovens. A pesquisa do CONJUVE foi construída com

jovens de todas as regiões do Brasil e aborda os impactos da pandemia sobre a renda, trabalho,
saúde, sentimentos e outros.

https://4fa1d1bc-0675-4684-8ee9-031db9be0aab.filesusr.com/ugd/f0d618_41b201dbab994b44b00aabca41f971bb.pdf
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Os respondentes
possuem em sua
maioria entre 19 e
23 anos.

Em relação ao gênero,
prevaleceram

participantes mulheres,
estas compondo 62,3%

das respostas

No total, 122 jovens responderam ao questionário, tendo entre 14 e 28 anos de idade. Apenas um afirmou possuir
algum tipo de deficiência. 

PERFIL DOS PARTICIPANTES



Já em relação à raça, vê-se que a grande maioria (85,3%) dos
participantes se identifica como preta ou parda, constituindo a

população negra – público prioritário do Programa Jovens
Construtores.

Já na pesquisa do CONJUVE, 46% dos respondentes eram brancos,
enquanto pretos e pardos compunham 52% do total.

A maioria das respostas veio de moradores do Rio de Janeiro, com
81 respondentes compondo 66,4% do total. Houve também 24
respostas de moradores de Minas Gerais e 17 de moradores do
Espírito Santo, compondo 19,7% e 13,9% do total, respectivamente.

Vale apontar que o Jovens Construtores possui 100 jovens parceiros
em Minas Gerais e 18 no Espírito Santo. Sendo assim, 24% dos
parceiros de Minas Gerais e 89,4% dos de Espírito Santo
responderam ao questionário, uma taxa significativa.



Além disso, 78 dos participantes - ou 63,9% - não trabalham atualmente. Já na pesquisa do CONJUVE 50% dos
respondentes não trabalha, enquanto de acordo com o IBGE 49% de pessoas na faixa dos 15 a 19 anos não trabalhava
em 2019. De acordo com a Organização Internacional do Trabalho (OIT)², um a cada seis jovens parou de trabalhar
desde o início da crise da COVID-19.

Dos que trabalham (de todas as idades), 47,7%
possui carteira assinada, e o restante trabalha

por conta própria ou não possui carteira
assinada.

É válido ressaltar que o Jovens Construtores visa
a colocação do jovem, que pode se dar através
do mercado de trabalho, empreendedorismo,
qualificação profissional e retorno escolar. Em 16
edições, a taxa de colocação total do programa
foi de 62,8%, sendo 59,6% relativa ao mercado de
trabalho.

2: ILO Monitor: COVID-19 and the world of work. Fourth edition

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_745963.pdf


Vemos ainda que pouco mais da metade (52,5%)
dos respondentes não possui Ensino Médio ou
ainda não o completou, enquanto 47,5%
completou o Ensino Médio, sendo que 5,7%
possui ensino superior completo ou incompleto.

Por fim, vemos que a grande maioria (89)
dos participantes não têm filhos, 21 têm

um filho, 8 têm 2 filhos e 4 têm 3 filhos.



De acordo com os respondentes, o nível de
informações recebidas sobre a COVID-19 tem
sido não só suficiente, mas excessivo.
Pouquíssimos respondentes afirmaram receber
pouca ou nenhuma informação.

A pesquisa do CONJUVE constatou que, apesar
de se sentirem muito informados sobre
prevenção da COVID-19, os jovens se sentiam
menos informados sobre a evolução da
pandemia no Brasil e no mundo e sobre locais e
procedimentos de tratamento.

NENNHUMA
INFORMAÇÃO

INFORMAÇÃO
EXCESSIVA

PERCEPÇÕES E AÇÕES NA
PANDEMIA
a) Acesso à informação

Com a disseminação rápida de um vírus
possivelmente fatal com alta taxa de
transmissibilidade, tem também sido propagada
uma diversidade de informações, alertas e
instruções à população, através de diversos
canais.



Vale ressaltar que na pesquisa do
CONJUVE as redes sociais e aplicativos
de mensagens foram apontados como
os canais de informação em que os
jovens menos confiam. 

Em menor escala, o governo, Ministério
da Saúde e OMS figuram como fonte de
informação. Já noticiários internacionais,
Unidades Básicas de Saúde, amigos e
familiares ou igrejas aparentam possuir
papel minoritário. Apesar de não haver
diferenças significativas entre regiões,
apenas respondentes do Rio de Janeiro
afirmaram se informar através de
projetos sociais da comunidade.

Já as fontes de informação variam, predominando os noticiários
nacionais e as redes sociais.



Em relação às redes sociais, predomina o Whatsapp como plataforma
mais utilizada, com cerca de 84,4% dos respondentes afirmando utilizar
muito o recurso. 

O Facebook e Instagram também são
muito utilizados pelos participantes. Já
as redes sociais menos utilizadas são
o Tiktok, Snapchat e Linkedin, as três
não sendo utilizadas por mais da
metade dos respondentes.



b) Preocupações

A pandemia traz consigo uma série de mudanças
nas vidas da juventude, muitas delas súbitas e
impostas.

Sendo assim, é visível nas respostas dos
participantes os impactos que têm tanto o vírus
quanto a necessidade de isolamento.

As respostas foram analisadas também a partir de
dois recortes: de gênero e de localidade.

Em relação à localidade, a análise é dificultada
devido à presença majoritária de respondentes do
Rio de Janeiro, correspondendo a 66,4% do total,
enquanto Minas Gerais e Espírito Santo
correspondem a 19,7% e 13,9%, respectivamente.

Portanto, a comparação das respostas não possui o
objetivo de inferir concepções fechadas em relação
aos jovens de cada localidade, mas entender o que
surge em suas respostas que pode auxiliar no
entendimento de suas demandas e preocupações
específicas a suas realidades.



Em relação a questões de
saúde, percebe-se uma forte
preocupação entre os
respondentes de infecção
pelo coronavírus, seja em
relação a eles mesmos ou a
suas famílias. 61,5% dos
respondentes afirmou estar
extremamente preocupado
em ser infectado.

Em uma escala de 1 a 10, qual o seu grau de preocupação com você adoecer
com COVID-19?

EXTREMAMENTE
PREOCUPADO

NÃO ESTÁ
PREOCUPADO



A preocupação é
particularmente grande em
relação às famílias, tendo
73.8% respondido que estão
extremamente
preocupados de que algum
de seus parentes adoeça.

Em uma escala de 1 a 10, qual o seu grau de preocupação com alguém da sua
família ficar doente com a COVID-19?

EXTREMAMENTE
PREOCUPADO

NÃO ESTÁ
PREOCUPADO



O grau de

preocupação dos

participantes das três

localidades se mostra

similarmente alto.

Tanto homens quanto

mulheres demonstram

extrema preocupação

com a infecção por

COVID-19 ou outras

doenças. Embora não

haja grande diferença

entre os gêneros,

homens

demonstraram uma

preocupação

ligeiramente menor.

Pode-se ressaltar o

nível mais alto de

preocupação dos

respondentes de

Minas Gerais e

Espírito Santo com o

adoecimento de seus

familiares.



O grau de preocupação em
relação a outras questões de
saúde foi menor, porém
ainda com uma parcela
significativa de mais da
metade dos respondentes
(53.3%) relatando extrema
preocupação.

Todos esses resultados
condizem com a pesquisa
do CONJUVE, na qual as três
maiores preocupações
colocadas pelos jovens
durante a pandemia foram
perder algum familiar, ser
infectado pela COVID-19 e
infectar outras pessoas.

Em uma escala de 1 a 10, qual o seu grau de preocupação por você ou um
membro da família ficar doente de outra coisa durante a crise da COVID-19?

EXTREMAMENTE
PREOCUPADO

NÃO ESTÁ
PREOCUPADO



Observa-se que não só a saúde
física foi afetada com a
pandemia da COVID-19, mas
também a emocional e psíquica.

76,3% dos respondentes afirmou
possuir um grau de
preocupação de 6 ou mais em
ter dores e transtornos
emocionais, 44,3% tendo
afirmado ter extrema
preocupação. 

Em uma escala de 1 a 10, qual o seu grau de preocupação de sofrer dores e
transtornos emocionais?

EXTREMAMENTE
PREOCUPADO

NÃO ESTÁ
PREOCUPADO



Vê-se que a saúde

mental dos jovens é

um componente

fortemente impactado

pela pandemia,

possivelmente

afetando outros

aspectos de suas

vidas. Na pesquisa do

CONJUVE, 20% dos

respondentes

elencaram dificuldades

e crises emocionais

como uma de suas

maiores preocupações

durante a pandemia.

Tanto homens quanto

mulheres

demonstram grande

preocupação com

dores e transtornos

emocionais, no

entanto com maior

preocupação entre

mulheres do que

entre homens. 

Já a pesquisa do

CONJUVE registrou

uma diferença notável

entre homens e

mulheres, estas

últimas tendo

demonstrado estar

mais afetadas

emocionalmente pela

pandemia.

Observa-se um

ligeiro maior grau de

preocupação em

respondentes do

Espírito Santo e

Minas Gerais, apesar

de nas três

localidades o nível de

preocupação

relatado ser alto.



A pandemia, no entanto, não
traz apenas o risco do
adoecimento físico e mental,
mas uma crise econômica de
larga escala (que, no caso do
Brasil, encontra uma realidade
de desigualdade já gritante),
frequentemente levando à
perda de renda de indivíduos e
famílias. 

Nesse sentido, os
respondentes trazem à tona
preocupações em relação a
seu sustento.

Em uma escala de 1 a 10, qual o seu grau de preocupação com a falta de
comida?

EXTREMAMENTE
PREOCUPADO

NÃO ESTÁ
PREOCUPADO



É notável que 76,2% dos
respondentes tenham afirmado
ter preocupação moderada a
extrema (6 a 10) em relação à
renda, e mais ainda que 71,3%
tenham afirmado o mesmo em
relação à comida - em
proporção menor, mas
possivelmente mais significativa,
já que diz respeito a um dos
aspectos básicos da
sobrevivência. 

Em uma escala de 1 a 10, qual o seu grau de preocupação com a falta de
renda?

EXTREMAMENTE
PREOCUPADO

NÃO ESTÁ
PREOCUPADO



Pode-se observar

grande preocupação

dos respondentes das

três regiões com os

dois aspectos. Em

particular, os

participantes do

Espírito Santo

demonstraram maior

preocupação com a

falta de comida e de

renda. Já os de Minas

Gerais mostraram

preocupação

ligeiramente menor.

As dificuldades

financeiras também

foram elencadas por

26% dos

respondentes da

pesquisa do

CONJUVE como uma

de suas maiores

preocupações.

O grau de

preocupação de

ambos os gêneros

também é alto, no

entanto, mulheres

parecem apresentar

um grau de

preocupação mais

alto com a falta de

renda e de comida do

que homens.



Outro impacto trazido pela pandemia
também relacionado às desigualdades
brasileiras diz respeito à possibilidade
de acesso e permanência na educação
formal.

Mais de 80% dos respondentes
afirmaram ter preocupação moderada a
extrema de não poderem continuar
seus estudos, tendo 53,3%, mais da
metade, afirmado extrema
preocupação.

Na pesquisa do CONJUVE, o medo de
ter os estudos interrompidos foi
elencado como preocupação por 13%
dos participantes, e 28% afirmou já ter
pensado em não voltar a estudar. Tal
preocupação evidentemente possui
múltiplos fatores causais, e evidencia
como as desigualdades brasileiras são
interconectadas e foram impactadas
pela pandemia da COVID-19.

Em uma escala de 1 a 10, qual o seu grau de preocupação com não poder
continuar seus estudos?

EXTREMAMENTE
PREOCUPADO

NÃO ESTÁ
PREOCUPADO



No entanto, é válido

ressaltar que

respondentes de

Minas Gerais e

Espírito Santo

afirmaram ter

preocupação maior

com a continuação de

seus estudos do que

os do Rio de Janeiro,

e os de Espírito Santo

apresentaram a maior

preocupação.

Além disso, pode-se

observar uma

preocupação

ligeiramente maior

nos homens do que

nas mulheres no que

se refere à

continuidade dos

estudos.

Na pesquisa do

CONJUVE, os jovens

apontaram uma série

de dificuldades em

relação ao estudo

durante a pandemia:

ansiedade e/ou

estresse; dificuldade

de organização; falta

do contato presencial

com o professor; falta

de um ambiente

tranquilo para

estudar, entre outros.

Novamente

participantes das três

localidades relatam

extrema preocupação

com a continuidade

de seus estudos.



O medo da vitimização pelos
diversos tipos de violência
também foi trazido pelo
questionário.

As respostas referentes ao
medo da violência doméstica
foram divididas entre nenhuma
ou extrema preocupação, ainda
prevalecendo a maior
preocupação entre os
participantes. Enquanto 35,2%
afirmoram não estarem
preocupados com a violência
doméstica, 36,1% afirmaram
estar extremamente
preocupados.

Em uma escala de 1 a 10, qual o seu grau de preocupação com sofrer
violência doméstica?

EXTREMAMENTE
PREOCUPADO

NÃO ESTÁ
PREOCUPADO



Em uma escala de 1 a 10, qual o seu grau de preocupação com sofrer
violência urbana?

Já o medo da violência urbana
foi mais prevalente: 62,3% dos
participantes afirmou ter grau
de preocupação de 8 ou maior
em relação à violência urbana.

EXTREMAMENTE
PREOCUPADO

NÃO ESTÁ
PREOCUPADO



Em uma escala de 1 a 10, qual o seu grau de preocupação em sair de casa e
prenderem você ou um membro da família?

Além disso, 54,9% afirma
preocupação de 8 ou mais em
relação a ser preso.

EXTREMAMENTE
PREOCUPADO

NÃO ESTÁ
PREOCUPADO



Apesar de ainda alto,

o grau de

preocupação de

participantes de

Minas Gerais com a

violência doméstica

foi menor que o das

outras localidades.

Respondentes do

Espírito Santo

demonstraram maior

preocupação com a

violência doméstica e

menor preocupação

com sua prisão ou de

familiares.

Por fim, deve-se

ressaltar que apesar

dos níveis altos em

ambos os grupos,

mulheres

apresentaram um

grau de preocupação

maior do que homens

em relação a todos os

tipos de violência.

Respondentes do Rio

de Janeiro e Espírito

Santo demonstraram

maior preocupação

com a violência

urbana, e os do Rio

de Janeiro a maior

preocupação em ser

preso.



Além das elencadas pelo questionário, os participantes relataram algumas
outras preocupações.

Muitas dizem respeito à perda de familiares - pais, irmãos, filhos - pela
doença, e outros expressaram preocupações em serem infectados. Além do
medo da infecção pelo coronavírus, foram expressadas também
preocupações com outras questões de saúde, seja a contração de outras
doenças ou problemas de saúde já existentes. Estas questões se relacionam
e são agravadas por dificuldades financeiras e de trabalho:

OUTRAS PREOCUPAÇÕES

Minha preocupação é com o que tenho em casa porque no momento não
estou trabalhando e meu pai e autônomo e fico com medo de ele fica se

expondo para poder dar a nós o de comer e acabar adoecendo pois ele tem
problemas de saúde  , e também me preocupa muito de chegar um dia e
acaba não tendo o que comer pois não teria da onde tira uma renda e as

coisas estão caras e isso iria me deixar muito mal por não ter uma refeição
digna para meu pai mãe sobrinho e irmãos



OUTRAS PREOCUPAÇÕES
A falta de oportunidades e de emprego aparece com frequência - alguns
relatando que devido à falta de renda durante a pandemia se preocupam em
não conseguir pagar as contas ou comprar comida, ou então em não
conseguirem fazer um curso preparatório para ingressar no ensino superior.
Em especial, alguns participantes com filhos afirmaram ter medo de perderem
sua fonte de renda e não conseguirem sustentá-los.

O medo da violência e da guerra também surgiu com certa frequência:
participantes relataram estar preocupadas com guerras entre facções,
operações policiais, ou com uma guerra civil. Além disso, uma participante
ressaltou o racismo como fator que a traz medo por si mesma, seus amigos e
familiares. A questão da violência aparece principalmente em relatos de
preocupação dos respondentes com suas comunidades:

Medo de ter uma guerra ou da polícia ou de facção e pelo fato da comunidade
boa parte está em casa mas está circulando pela comunidade para comprar

alimentos ou alguma necessidade, quase ninguém está trancado dentro de casa
uns por motivos de não boa conivência com sua família outros por necessidade,

infelizmente é agonizante para nós da comunidade mas por um lado é
necessário, por um lado pelo fato de ter muita gente circulando eu fico mais

preocupada de estourar uma guerra e alguém inocente ser baleado.



OUTRAS PREOCUPAÇÕES Outras respostas incluem a preocupação com mães tendo seus filhos
durante a quarentena, medo de não poder estar com amigos e familiares
e a preocupação com a saúde mental, especialmente depressão e
ansiedade. 

Para alguns, tudo o que está acontecendo durante a pandemia gera
receio com o tipo de sociedade que teremos depois que esta acabe:

Me preocupo com as pessoas que estão passando por dificuldades
durante a quarentena . Essas pessoas não podem contar com

ninguém. Me preocupo que após após o corona nos tornemos uma
sociedade sem esperança e sem preocupação com o proximo.



c) Ações

No enfrentamento de uma pandemia sem precedentes, uma diversidade de ações de enfrentamento se faz necessária,
muitas sendo iniciadas e protagonizadas pela juventude. O relatório do CONJUVE afirma que o alto grau de
preocupação dos jovens com os outros é traduzido em uma alta disponibilidade para ajudar, principalmente através o
de ações que podem ser realizadas sem sair de casa. Portanto, os participantes se mostram envolvidos com uma série
de ações:

Homens

30,4%

23,9%

15,2%

19,5%

21,7%

0

32,6%

10,8%

Mulheres

30,2%

34,2%

19,7%

11,8%

7,8%

6,5%

35,5%

7,8%

30,3%

30,3%

30,3%
18%

15,5%

13,1%

4%

34,4%

8,1%



Aproximadamente um terço (32.8%) dos participantes respondeu não tomar
parte em nenhuma ação de enfrentamento da crise da COVID-19. O
restante, no entanto, realizou uma série de iniciativas - a maior parte destas
virtualmente. Predominam as ações realizadas através das redes sociais,
como o incentivo ao cumprimento de medidas de isolamento ou
compartilhamento de outras mensagens positivas. 

Na pesquisa do CONJUVE foi verificado que as ações mais realizadas
também foram as virtuais, com 79% dos participantes afirmando que
ligaram para algum conhecido e 70% que compartilharam mensagens nas
redes sociais. Em relação ao gênero, o relatório do CONJUVE constatou que
mulheres declararam entrar mais em contato com conhecidos e ser mais
ativas em suas ações nas redes sociais, além de homens indicarem mais
vezes que não fizeram parte de nenhuma ação. 

Já nessa pesquisa, homens e mulheres foram igualmente ativos. Homens
se engajaram mais em forma de vídeo, enquanto mulheres compartilharam
mais mensagens diversas nas redes sociais, e estiveram mais envolvidas na
criação de hortas familiares ou comunitárias.



OUTRAS AÇÕES Alguns respondentes também relataram fazer parte de outras atividades
não listadas no questionário. Grande parte diz respeito a ações de alerta e
informação sobre a COVID-19 e formas de proteção, além outras
mensagens feitas como forma de enfrentamento dos males causados
pela pandemia: vídeos, cursos de meditação, ioga ou dança. Muitos
relataram compartilhar mensagens positivas, com esperança. Essas
estratégias são compartilhadas com outros mas também são usadas
pelos próprios participantes. Alguns compartilharam relatos de suas
preocupações com familiares e dos impactos que sofreram durante a
pandemia que os motivam a compartilhar esse tipo de mensagem:

Eu perdi um padrinho e a irmã dele para essa doença covid 19 e em casa tenho
meus pais que tem os problemas deles de saúde minha mulher e meu filho

agora de 2 meses então eu procuro não sair fica evitando aglomeração e sempre
que recebo uma notícia sobre a pandemia procuro vê se não é fake e repassa

porque e muito ruim perde pessoas queridas assim do nada ainda mais para uma
doença que não tem cura e infelizmente muitos ainda acham que e brincadeira

então procuro ajudar do jeito que posso sem me expor muito para não me
prejudica e nem prejudicar minha família amigo etc...



OUTRAS AÇÕES Além das atividades virtuais, pode-se ressaltar ações presenciais tomadas
pelos respondentes, como a distribuição de cestas básicas, materiais de
higiene e/ou outros itens para famílias mais vulnerabilizadas, ação
tomada por doze jovens. Além de ressaltarem a importância da
quarentena, alguns jovens afirmaram ajudar em coisas que requerem a
saída de casa, como compras de mercado ou farmácias. Há uma
diversidade de outras ações adotadas pelos participantes, como projetos
voluntários, movimentos de jovens líderes combatendo a COVID-19 em
seus territórios, compartilhamento de mensagens sobre alimentação
saudável, ou ajuda na reforma da casa. Um dos jovens relatou uma
atividade que realiza devido ao Jovens Construtores:

Jovens e Organizações de Base comunitária, ligadas ao Programa Jovens
Construtores, submeteram propostas de ações emergências ao Edital Para

Equidade Racial do Fundo Baobá e foram aprovados. Com um recurso pequeno,
estruturaram ações efetivas e eu estive assessorando essas ações para

organização de cada ação ou reestruturação das mesmas, realizando reuniões
semanais e articulações com outros parceiros.



OUTRAS AÇÕES No espaço para sugestões, muitos respondentes colocam a necessidade
de maior acesso da população a kits de higiene, alimentos, álcool em gel
e/ou máscaras. Portanto, a distribuição de cestas básicas (ou alimentos
em geral), máscaras e outros materiais de higiene foi uma das sugestões
de ação que aparece de forma recorrente - um total de 32 sugestões
elencaram pelo menos um desses elementos. 

Além disso, alguns ressaltaram públicos que devem ser foco desse tipo
de ação: a população em situação de rua surge com mais frequência, mas
também foram elencadas famílias mais vulnerabilizadas, jovens ou idosos.
Alguns sugeriram também a distribuição de outros materiais, como livros
infantis para ocupar o tempo das crianças, ou a ampliação do acesso a
Wi-fi e internet, tanto para adultos quanto para que jovens possam
continuar seus estudos. Em suma:

Levar esperança as pessoas . Seja com música, alimento , dicas , não importa.  As
pessoas precisam saber que isso vai passar e que elas tem com quem contar

durante toda essa crise .



OUTRAS AÇÕES Outra sugestão recorrente foi a criação e divulgação de mensagens e
campanhas, a maioria delas virtuais. Um total de 24 sugestões
abrangeram diferentes formas de divulgação de mensagens, como:
criação de vídeos e/ou hashtags; campanhas de conscientização; lives;
cursos e formações online. Foi colocado que estas mensagens poderiam
ter humor, de forma a falar de um assunto sério captando a atenção dos
jovens.

Além de doações para grupos que necessitam, acho uma boa ideia, entrando na
‘onda’, fazerem lives interativas, ou vídeos  com profissionais da saúde,

educativos, mas com uma pegada pro jovem. Aulões educativos é uma boa! No
Porto do Saber tivemos o módulo de DH, e foi extremamente importante para o

meu desenvolvimento. Por que não um DH em vídeo?



OUTRAS AÇÕES Foi também sugerida a realização de videoconferências ou grupos de
bate papo com jovens para entender o que estão vivendo, alguns
sugerindo que fossem compostas por jovens que participaram do Jovens
Construtores em diferentes edições. A formação de grupos de jovens foi
colocada por alguns como forma tanto de apoio mútuo entre eles e
também de multiplicação de informações a suas comunidades.

Outro aspecto colocado como importante por parte dos respondentes foi
o apoio psicológico, especialmente devido à necessidade de adaptação
ao confinamento, jovens com dificuldades escolares, e também a
familiares de pessoas que faleceram devido à COVID-19. 

Além disso, outras sugestões abrangem a divulgação de editais voltados
ao combate da COVID-19, a realização de cursos de formação em
Promoção da Saúde ou outras áreas que chamem atenção por
oferecerem experiência profissional.



Além das ações que já realizam, quase todos os respondentes afirmaram ter disponibilidade para auxiliar na criação e/ou
compartilhamento de mensagens que possam ajudar às pessoas nesse momento de crise. A maioria se disponibilizou
para o compartilhamento das mensagens que forem criadas, mas uma parte significativa também se disponibilizou para
participar em sua elaboração.

Nos comentários finais, alguns participantes também elogiaram a iniciativa da pesquisa e ressaltaram sua disponibilidade
e vontade de contribuir com o trabalho do CEDAPS em seus territórios.

d) Disponibilidade



Muitos jovens recebem informações sobre a pandemia pelas
redes sociais, grande parte através do Whatsapp. Sendo assim,
parte dos respondentes afirmaram procurar buscar as fontes das
informações que recebem e combater as fake news.

O fato de uma enorme parcela dos jovens receber uma
quantidade excessiva informações em grande parte através das
redes sociais (alguns inclusive apontando não confiar nestas),
pode apontar para a questão das fake news como elemento que
se soma aos desafios vividos pelas juventudes na pandemia.

Apesar de serem um dos órgãos públicos responsáveis pela
garantia do direito à saúde da população, Unidades Básicas de
Saúde aparentam possuir papel minoritário na difusão de
informações aos jovens durante a pandemia para jovens de todas
as regiões.

Conclusões



Além de explicitar as já existentes desigualdades brasileiras, a
pandemia as aprofunda, gerando temor da falta de acesso a
recursos fundamentais. As respostas dos participantes
demonstram essa preocupação que perpassa sua própria
sobrevivência - como o alto medo da fome e redução de renda
registrado nas respostas, que coloca o jovem e sua família em
situação de insegurança alimentar.

A pandemia dificulta também o acesso de muitos jovens à
educação e os deixa em risco de não conseguir completar os
estudos, o que aprofunda as desigualdades educacionais
brasileiras. Apesar de atingir fortemente a todos os grupos,
homens aparentam ser ligeiramente mais afetados por essa
questão do que mulheres, e jovens de Minas Gerais e Espírito
Santo demonstraram ser mais afetados que os do Rio de Janeiro.

Os jovens percebem a falta de acesso a insumos básicos, como
alimentos ou produtos de higiene e proteção pessoal, como uma
das maiores questões que precisa ser enfrentada na pandemia.

Conclusões



A questão da violência permanece durante a pandemia: o medo
da violência urbana ou da prisão ainda prevalecem fortemente, e
uma parcela significativa de jovens elencou alta preocupação com
a violência doméstica, o que configura um quadro especialmente
preocupante durante um período de necessidade de isolamento
social. Mulheres em especial apresentaram preocupação maior do
que homens em sofrer todos os tipos de violência elencados.

O medo da violência também está integrado à preocupação dos
jovens com suas comunidades, as quais eles vêm em risco por
suas condições limitadas de enfrentamento da COVID-19 - tanto
por questões de saúde, quanto pela pandemia agravar questões
socioeconômicas que estas já enfrentavam.

As diferenças de preocupação existentes entre regiões ou
gêneros são sutis, em parte devido a todas as perguntas
registrarem alto nível de preocupação. Pode-se dizer, no entanto,
que jovens do Rio de Janeiro são especialmente afetados pela
violência, enquanto os de Minas Gerais e Espírito Santo possuem
maior preocupação com seus estudos.

Conclusões



Mesmo com todos os medos e riscos, jovens tomam a frente no
combate à pandemia utilizando os meios que possuem - em
especial as redes sociais e a internet. Muitos também participam
de ações presenciais em suas comunidades e/ou famílias.

As redes sociais são tanto utilizadas como fonte de informação
como percebidas como espaços onde se pode intervir com
mensagens positivas ou educativas. Portanto, são recursos
elencados como importantes pelos respondentes.

O coletivo é um elemento importante para os participantes, que
o tem como espaço de apoio e acolhimento. Por percebem essa
importância, eles o ressaltam como forma de enfrentamento das
questões causadas pela pandemia. Muitas das ações tomadas
pelos participantes dizem respeito a suas comunidades ou
comunidades vizinhas - locais que eles conhecem e conseguem
monitorar, identificando grupos que necessitam de intervenção.

Conclusões



Anexo 
Lista de parceiros

Parceiros implementadores:

Associação de Mulheres da Mangueira - AMU

Mangueira

Associação Semente da Vida - ASVI

EDUCAP - Espaço Democrático de União,

Convivência, Aprendizagem e Prevenção

Grupo PROA

Instituto de Cidadania Unidos da Tijuca

Instituto Vida Real

ONG Rongo

Parceiros institucionais:

Banco InterAmericano

Brazil Foundation

CIEE-Rio

Fundação Vale

Federação das Indústrias do Rio de Janeiro

- FIRJAN

Fundo das Nações Unidas para Infância –

UNICEF

Instituto Invepar

Instituto Oi

MetroRio

SECONCI

Secretaria Municipal de Educação do Rio

de Janeiro – CEJA Maré

United Way do Brasil

Vale

O CEDAPS é membro da Rede
Global YouthBuild International


