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O Chama na Solução é uma iniciativa do Uni-
cef Brasil em parceria com o CEDAPS que reuniu 
jovens residentes de periferias e favelas do Rio de 
Janeiro para a criação de ações que reduzam a 
distância entre eles e as oportunidades de renda 
e trabalho. A conexão com as oportunidades no 
mundo do trabalho é a chave para uma série de 
transformações. O acesso à renda, de forma segu-
ra, permite que os adolescentes em situação de 
vulnerabilidade vislumbrem perspectivas concre-
tas de futuro e vejam significado ao retornar para 
a sala de aula. O que requer um esforço coletivo e 
diversificado, contudo, apoio e participação. 

No Chama na Solução, o primeiro passo de toda 
a jornada de construção foi expandir o entendi-
mento sobre as percepções e desafios vivenciados 
pelos jovens em situação de vulnerabilidade, esse 
foi o ingrediente fundamental da iniciativa, desde 
a concepção da metodologia e estratégias de atu-
ação até a implementação e acompanhamento 
dos projetos. Leia mais no caderno Metodológico 
do Chama na Solução: Transformando a conexão 
entre a juventude em situação de vulnerabilidade e 
o mundo do trabalho. 

Destinado a jovens de 14 a 24 anos, o Chama 
na Solução teve foco no desenvolvimento e im-
plementação de ideias e projetos de autoria dos 

jovens nos territórios. Tudo aconteceu de forma 
colaborativa, aliando aprendizagem, exploran-
do o potencial criativo e a troca de experiências. 
Foi através de uma jornada extremamente rica 
de expressão que os projetos de intervenção nos 
territórios foram desenvolvidos e amadurecidos 
com o suporte da LAJE-AC. Como resultado, cinco 
projetos foram implementados e receberam capi-
tal semente pelo UNICEF. Paralelamente, UNICEF e 
CEDAPS conectaram partes interessadas da rede 
para trocar experiências e apoiar os projetos.

Neste caderno compartilharemos com vocês 
a trajetória de cada um dos cinco projetos reali-
zados. Todas as iniciativas foram idealizadas cole-
tivamente nos meses de novembro e dezembro 
de 2019, e implementadas entre janeiro e maio de 
2020. Com a chegada da pandemia, os projetos 
passaram por readaptação das ações com o pro-
pósito de ampliar as formas de agir e disseminar 
através do ambiente virtual. 

No início de junho de 2020, o Chama na So-
lução celebra a conclusão da iniciativa com uma 
semana de webinares, o “Chama na Web”. Cada 
dia um projeto teve um porta voz do grupo para 
falar sobre a jornada e os aprendizados, apresen-
tado para um grupo de jovens, incluindo UNICEF e  
CEDAPS e um debatedor especialista.

começo de conversa
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Os cinco projetos do  
chama na solução:

•	 Jovens Podem
•	 De Dentro pra Fora
•	 Conecta Jovem
•	 Pontes para Mudança
•	 Empresa Poética
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Temas em destaque
Acesso à  informação, Garantia de renda, Empreendedorismo periférico

sobre o projeto

Oportunidades e informação não chegam para 
todos. O objetivo do Jovens Podem foi planejar 
ações que reduzam a desigualdade na distribuição 
de oportunidades e informação para a juventude 
mais vulnerável, como jovens mães desemprega-
das e jovens em busca do primeiro emprego.

Na pandemia, direcionaram esforços para am-
pliar o acesso ao auxílio emergencial e fortalecer 
lideranças e profissionais na linha de frente do 
enfrentamento da COVID-19 no território. Em sua 
página no Instagram, o Jovens Podem comuni-
cou e articulou com as redes, tudo em uma lin-
guagem de comunicação simples e acessível para 
falar de direitos.

Nas ações de suporte territorial, o Jovens Po-
dem mobilizou voluntários para a confecção e a 
doação de 460 máscaras (faceshields) entregues 
nos bairros da Pavuna e Zona Norte do Rio de Ja-
neiro, Fazenda Botafogo, Centro Cultural Phabri-
ka e ONG Visão Restaurar.

No Chama na Web, Jovens Podem abriu di-
álogo para contar sobre a jornada de projeto e 
aprendizados, enfatizando a importância da co-
municação e articulação de redes para acessar 
novos espaços e trazer diálogos de jovem para 
jovem. O encontro contou com a participação 
da Daniela Araújo, Mestre em Educação, Cultura 
e Comunicação em periferias urbanas e Coorde-
nadora Executiva na BemTv. 
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sobre o grupo

O grupo de jovens que compõe o Jovens Po-
dem são residentes de bairros na Zona Norte do 
Rio de Janeiro; Pavuna, Anchieta e Vigário Geral 
e adjacências.

Integrantes do grupo: Luciano Pimenta Bello, 
Thamiris Santos Rodrigues, Felipe Rocha e Lincoln 
Sabino Sousa. 

Principais ações

Divulgação de conteúdo sobre auxílio emer-
gencial e educação financeira na página do 
Instagram e grupos no Whatsapp para divul-
gação de vagas e cursos, com um público 
em sua maior parte, entre 18 e 24 anos.

Articulação para conectar novos parceiros e 
captar investimento (FENEBE, Atados, Ben-
feitoria e outros editais), bem como articula-
ção com outros coletivos. 

Mobilização de voluntários para confecção 
de 460 máscaras (faceshields) e distribuição 
nos bairros da Pavuna e Zona Norte do Rio 
de Janeiro, Fazenda Botafogo, Centro Cultu-
ral Phabrika e ONG Visão Restaurar.

ações de continuidade

Articulação para conectar novos parceiros e captar investimento através de editais. 

Criar campanha de arrecadação online para auxílio as pessoas mais vulneráveis que não têm 
cadastro no auxílio emergencial disponibilizado pelo Governo Federal e são diretamente impac-
tados pelos efeitos da pandemia.

Levantar pautas sobre o contexto de pandemia na periferia para criar conteúdos relacionados a 
novas oportunidades de renda e mudanças no mercado de trabalho.
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Para conhecer mais: 
      @jovenspodem

Galeria de imagens
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sobre o projeto

As questões socioemocionais da juventude e 
seu impacto na entrada e permanência no mun-
do do trabalho sempre foi a questão central do 
De Dentro Pra Fora. O objetivo principal foi criar 
ações que apoiem o jovem na identificação de 
suas potencialidades e assim entender o lugar que 
querem ocupar no mundo do trabalho e as capa-
citações que devem buscar.

Através de uma metodologia voltada para o 
fortalecimento socioemocional, o De Dentro Pra 
Fora planejou atividades que convidam os jo-
vens e adolescentes para uma imersão pessoal. O 
grupo teve a experiência de uma formação com 
a ASEC do Brasil (Associação pela Saúde Emocio-
nal de Crianças), que foi mentora e parceira do De 
Dentro Pra Fora na elaboração da sua metodolo-
gia própria de pesquisa.

O grupo abriu diálogo junto a outros jovens, 
através de um formulário do Google Forms com o 
intuito de ampliar a compreensão sobre as ques-
tões socioemocionais que eles vivenciaram no 
período da pandemia, em sua maioria de respon-
dentes, jovens mulheres entre 18 a 24 anos.

A partir desse entendimento mais profundo, 
o De Dentro pra Fora irá elaborar um plano para 
desenvolver uma ação no território como uma 
forma de comunicar aos jovens sobre a impor-
tância de olhar para si e compreender as suas ne-
cessidades e demandas.

de dentro Pra fora
Temas em destaque:
Fortalecimento emocional e Autoconhecimento
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No Chama na Web, o grupo contou sobre a 
proposta e apresentou os dados sobre a enque-
te, enfatizando a importância do olhar para as ju-
ventudes e apoiar os jovens nas questões socio-
emocionais. O encontro contou com a presença 
da Lívia Rodrigues, Psicóloga Clínica e Hospitalar 
no Hospital Estadual Getúlio Vargas. 

sobre o grupo

O grupo de jovens que compõe o De Dentro 
Pra Fora são residentes da região central e Zona 
Sul da cidade do Rio de Janeiro; Morro dos Praze-
res, Morro da Formiga e Providência.

Integrantes do grupo ao final da implementa-
ção: Andrea Silva Nogueira, Isabelle Silva Braga e 
Beatriz Dos Santos Gomes.

Principais ações

Experiência de uma formação com a ASEC 
do Brasil (Associação pela Saúde Emocional 
de Crianças), que foi mentora e parceira do 
De Dentro pra Fora. 

Elaboração e aplicação de pesquisa a partir 
de metodologia própria junto a jovens para 
compreender questões de saúde mental no 
contexto da pandemia.

Análise e sistematização dos dados para 
compreensão sobre o contexto do jovem.

Entrega de 31 Tickets alimentação, para os 
jovens respondentes da pesquisa 

Criação de página no Instagram para articula-
ção de redes e ganho de visibilidade do projeto.

ações de continuidade

Realização de uma ação de suporte ao ter-
ritório para alcançar jovens em situação 
de maior vulneráveis.
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Galeria de imagens

Para conhecer mais: 
      @de.dentroprafora19
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Tema em destaque: 
Trajetória de jovens de favela e periferia e as Desigualdades educacionais

sobre o projeto

Com a paralisação das aulas devido ao contex-
to da COVID-19, o Conecta Jovem somou esforços 
junto a uma organização local para pensar no de-
senho de uma ação que respondesse a esse desa-
fio, e que por sinal, é vivido por muitos jovens que 
não possuem acesso à internet em casa ou quais-
quer outros recursos necessários para as suas pes-
quisas e atividades escolares. 

Juntos, planejaram um Laboratório de Estudo 
que disponibiliza de uma estrutura, como com-
putadores e internet, além de voluntários para 
apoiar os jovens, principalmente aqueles que 
querem terminar o Ensino Médio e se preparam 
para o vestibular. 

Com a chegada da pandemia a atividade pre-
cisou ser suspensa devido às medidas de distan-
ciamento social em que devemos restringir a cir-
culação de pessoas ao máximo possível. O grupo 
aguardará o fim do período de distanciamento 
social para colocar a solução em ação.

No Chama na Web, o Conecta Jovem trouxe 
para o diálogo questões pertinentes as desigual-
dades na educação a partir da vivência dos jovens 
e discutiu sobre as possibilidades que podem aju-
dar a mudar a realidade de violação de direitos. O 
encontro contou com a presença do Fabio Meirel-
les Hardman, Coordenador de projetos e equipes 
do Ministério da Educação e Secretaria de Direitos 
Humanos da Presidência da República. 
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sobre o grupo:

O grupo de jovens que compõe o Conecta Jo-
vem são residentes de bairros da Zona Oeste da 
cidade do Rio de Janeiro; Bangu, Santíssimo, Gua-
ratiba, Sepetiba, Santa Cruz, Recreio, Jacarepaguá, 
Cidade de Deus, Tanque e Anil.

Integrantes do grupo ao final da implemen-
tação: Isabele da Rocha Soares Pitanga, Daniele 
Santana da Silva e Aline da Rocha Soares Pitanga.

Principais ações: 

Mapeamento de jovens cursando o Ensino 
Médio e sem estrutura para seguir estudan-
do no momento da pandemia.  

Equipagem e estruturação do espaço para 
receber os jovens.

Desenvolvimento da marca do projeto e di-
vulgação das ações em redes sociais
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Galeria de imagens

Para conhecer mais: 
      @conectajovem
      conectajovemzo
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Temas em destaque:

Educação entre pares e Plano de vida

sobre o projeto

O desafio central do projeto trouxe a pergunta: 
“Como abraçar as ideias e potencializar os sonhos 
das diferentes juventudes?” seguido por, “Como 
identificar dentro do território, jovens que te-
nham potencial subutilizado?”

Para responder a esses desafios, o PPM pla-
nejou a criação de um aplicativo que auxilia os 
jovens na construção de um plano de vida base-
ado em dois eixos principais como, o desenvolvi-
mento de habilidades e competências e comuni-
cação entre pares.

O aplicativo foi planejado a partir de ingredien-
tes como, a gamificação e o uso de uma linguagem 
acessível, de forma a contribuir para o engajamen-
to dos jovens e para a construção de um plano de 
vida que tem como cerne as experiências e apren-
dizados dos próprios jovens.

Durante o processo, o grupo escalou o proje-
to e concentrou os seus esforços na criação do 
site do PPM que serve como repositório de todo 
o conteúdo de formação para os jovens men-
tores. Além disso, as mídias sociais serviram de 
apoio para a divulgação do site e conteúdo so-
bre o mundo do trabalho. 

No Chama na Web, Pontes para Mudança 
contou sobre a proposta e os aprendizados da 
jornada, enfatizando a importância da educa-
ção entre pares para desenvolver habilidades 
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e ampliar as oportunidades no mundo do tra-
balho. O encontro contou com a presença da 
Gabriela Monteiro, Oficial de Programas para 
Assuntos de Juventude de UNFPA.

sobre o grupo

O grupo de jovens que compõe o Pontes para 
Mudança são residentes de bairros na Zona Norte 
da cidade do Rio de Janeiro; Guadalupe, Honório 
Gurgel, Costa Barros, Madureira, Cascadura, Bento 
Ribeiro, Lins, Méier e Engenho da Rainha. 

Integrantes do grupo ao final da implemen-
tação: Juliana Carmo, Thayane Freitas da Silva e 
Maria Eduarda Pereira Dias.

Principais ações

Mobilização e criação de estratégias de for-
mação junto aos jovens mentores.

Desenvolvimento da primeira versão do site 
com conteúdo formativo.

Criação da página PPM no Instagram para 
articulação com as redes e ganho de visibili-
dade do projeto.

Coleção de relatos dos jovens integrantes 
do PPM para site e redes sociais.

ações de continuidade

Lançamento de um desafio para criação 
de uma ação criativa que dê suporte ao 
território durante a quarentena.

Mapeamento e disseminação de oportu-
nidades no mundo do trabalho.
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Galeria de imagens

Para conhecer mais: 
      @pontesparamudancario
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sobre o projeto

Os processos seletivos precisam ser humaniza-
dos, e por meio desta abordagem o Empresa Poética 
apresenta à jovens e adolescentes de favelas e peri-
ferias, um novo olhar para os métodos que definem 
quem está apto a ocupar uma vaga de emprego.

O grupo levou a discussão sobre o acesso ao 
mundo do trabalho por jovens que se qualifica-
ram e que cumprem as exigências do processo 
seletivo, mas ainda assim “não conseguem aces-
sá-lo”, pautando a relação entre a legitimação do 
jovem, diversidade e o mundo do trabalho.

A vertente cultural ganhou força nas ações do 
Empresa Poética, vista como uma via para o ganho 
de conhecimento e enfoque das habilidades e ex-
periências do jovem a fim de modificar a sua pró-
pria trajetória para outras realidades desejáveis. 

Foram realizadas lives nas redes sociais com di-
versos temas que abordaram os desafios enfren-
tados pelo jovem e como os processos seletivos 
podem ser mais coerentes com a realidade da ju-
ventude periférica e, de fato servirem como porta 
de entrada para o jovem que deseja trabalhar.

No Chama na Web, o grupo contou sobre a pro-
posta e as ações do Empresa Poética e trouxe para 
o diálogo a importância de valorizar a arte e cultu-
ra como forma de expressão e potencialização da 
voz da juventude. O encontro contou com a pre-
sença do Charles de Siqueira Barbosa, graduado 
em Gestão Ambiental e Coordenador da NAVE de 
Triagem, Rio de Janeiro. 

Temas em destaque:

Diálogo jovem para jovem, Potencialidades da 
juventude, Diversidade e pluralidade

sobre o grupo

O grupo de jovens que compõe o Empresa Po-
ética são residentes de bairro da Zona Norte da 
cidade do Rio de Janeiro: Complexo do Alemão, 
Complexo da Maré, Vila Cosmos e Benfica.

Integrantes do grupo ao final da implementa-
ção: Allison Reis, Lorena Froz Dos Santos, Wallys-
son Nascimento, Thyago Vieira Dos Santos.

Principais ações

Realização de lives com jovens e convida-
dos sobre diferentes temas que atravessam 
a juventude periférica e sua relação com o 
mercado de trabalho. 

As conversas abordaram duas grandes pau-
tas: a “Lupa Poética” que coloca em foco a tra-
jetória profissional única de diferentes jovens 
convidados e a “Saúde Poética” que coloca em 
foco a saúde dentro do mundo do trabalho.
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Criação de relatos dos jovens integrantes 
do Empresa Poética contando sobre os im-
pactos do contexto da quarentena em seus 
territórios.

Desenvolvimento da primeira versão do 
site, como um repositório de uma série de 
vídeos com conversas mediadas pelos inte-
grantes do Empresa poética.

Criação da página no Instagram e Facebook 
para articulação e ganho de visibilidade do 
projeto.

ações de continuidade

Iniciativa Eu Jovem – conduzidos por um 
jornalista periférico. O objetivo é dar voz 
aos jovens e suas trajetórias

Iniciativa Espaço Virtual Cultural – con-
duzido por um novo integrante do Em-
presa poética, fruto de uma articulação 
de rede. O objetivo é estimular os jovens 
a colocar os sentimentos no papel, através 
de diversos formatos, como a fotografia, 
poesia e vídeo.
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Galeria de imagens

Para conhecer mais: 
      @empresapoetica
Site: empresapoetica.com.br
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Para conhecer mais
04/11/19 - abertura de inscrições: 
https://www.unicef.org/brazil/chama-na-solucao-rio

04/12/19 - lista de selecionados: 
https://www.unicef.org/brazil/chama-na-solucao-rio-de-janeiro 

28/11/19 - jornada de criação: 
https://www.unicef.org/brazil/comunicados-de-imprensa/100-adolescentes-come-
cam-jornada-criativa-do-chama-na-solucao-rio-de-janeiro 

09/03/20 - os projetos: 
https://www.unicef.org/brazil/comunicados-de-imprensa/conheca-cinco-iniciativas-
criadas-pelos-jovens-do-chama-na-solucao-rio-de-janeiro 

10/06/20 - na prática: 
https://www.unicef.org/brazil/os-cinco-projetos-do-chama-na-solucao-rio-de-janei-
ro-ganham-vida 

10/06/20 - projetos ganham vida: 
https://www.unicef.org/brazil/comunicados-de-imprensa/jovens-do-chama-na-solu-
cao-recriam-suas-acoes
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organizações e parceiros participantes 

A criação e realização do Chama na Solução contou com a energia, inteligência e suporte de diversas 
pessoas e instituições, às quais registramos nosso agradecimento e gratidão.

Iniciativa: 

(https://www.unicef.org) 

Criado pela Organização das Nações Unidas em 1946, o UNICEF promove os direitos e o bem-estar de 
crianças e adolescentes em 190 países e territórios. Está presente no Brasil desde 1950.

Parceria Técnica: 

(https://cedaps.org.br) 

Organização não-governamental criada em 1993 com o propósito de fortaleccer organizações, gru-
pos e comunidades populares e contribuir para o aprimoramento de políticas públicas sustentáveis, 
inclusivas e saudáveis.

 

(https://site.laje-ac.com.br) 

Agência especialista em inovação, criada em 2015, que tem como propósito construir organizações evo-
lutivas que gerem valor a partir de seus propósitos e inventam futuro mais sustentável no presente.
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organizações de base comunitárias – etapa de mobilização2

•	 Associação Cultural Beneficente Sempre Cristo (http://acbsc29.blogspot.com/) – Campo Grande 

•	 Associação Semente da Vida  (https://asvicdd.org.br/) – Cidade de Deus 

•	 Instituto Vida Real (https://www.institutovidareal.org.br/) – Maré 

•	 Espaço Democrático e Abrangente do Alemão  
(https://rioonwatch.org.br/?p=29760) – Complexo do Alemão 

•	 Associação de Mulheres da Mangueira  
(https://www.facebook.com/amu.mangueira.9)  – Mangueira

•	 Instituto de Cidadania Unidos da Tijuca  
(https://www.facebook.com/cidadaniadaunidosdatijuca/) – Borel 

•	 Grupo PROA (https://www.facebook.com/GrupoProa/) – Morro dos Prazeres 

•	 ONG Rongo (https://www.facebook.com/rongorj/?rf=1270335626325789) – Pavuna 

•	 Liderança Edilma da Silva de Carvalho – Morro da Providência 

organizações e profissionais mentores
•	 ASEC Brasil (http://www.asecbrasil.org.br/) 

•	 Atados (https://www.atados.com.br/)

•	 Bem-TV (https://bemtv.org.br/) 

•	 Instituto Oi (https://oifuturo.org.br/) 

•	 Caroline da Matta (palestra sobre “O lugar de fala”)

•	 Michel Robin Rabinowitz (encontro motivacional) 

debatedores na semana chama na Web
•	 Charles Siqueira (debatedor no projeto Empresa Poética)

•	 Daniela Araujo (debatedora no projeto Jovens Podem)

•	 Fabio Meirelles (debatedor no projeto Conecta Jovem)

•	 Gabi Monteiro (debatedora no projeto PPM)

•	 Livia Rodrigues (debatedora no projeto De Dentro pra Fora)

2As organizações listadas são parcerias do Programa Jovens Construtores, realizado pelo CEDAPS, que tem por 
objetivo gerar oportunidades pessoais, sociais e econômicas para jovens com os direitos mais violados. Para conhecer 
mais: https://www.youtube.com/watch?v=9vBxOMJMq10&t=11s 
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equipe Técnica chama na solução:
•	 Agência Cactus (criação de marca e material gráfico)

•	 Pauta Positiva (desenvolvimento do plano de comunicação)

•	 Fábio Caffé (cobertura fotográfica das atividades)

•	 Ingrid Siss (assessoria para implementação dos projetos)

•	 Isabel Abelson (relatoria para os encontros Chama na Web)

•	 Joana Milliet (desenvolvimento e realização do processo seletivo dos projetos e jovens)

•	 Luísa Rollemberg (apoio na gestão do projeto)

•	 Pedro Melo (cobertura jornalística das atividades do projeto)

•	 Simone Guabiroba (sistematização dos cadernos metodológico e de projetos)
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