
Pesquisa comunitária participativa com a Rede 
Jovens Construtores do Rio de Janeiro

Contexto socioeconômico, habilidades e 
hábitos digitais



Contexto – Programa Jovens Construtores

Os Ativos Comunitários são o legado que os participantes deixam para o território e a 

comunidade onde vivem. A partir dos aprendizados obtidos ao longo do curso de formação, 

os jovens desenvolvem projetos e ações que elevem o bem-estar e qualidade de vida de outros 

jovens e dos moradores da região. 

Em 2021,  o Programa está implementando um plano 
de trabalho que inclui o fortalecimento da rede de 
jovens graduados. Considerando o contexto da 
pandemia do novo coronavírus, uma estratégia para 
embasar ações a serem desenhadas e implantadas, 
decidiu-se por conduzir uma pesquisa para 
mapeamento das demandas sociais e econômicas, 
compreensão sobre acesso e hábitos de uso de 
internet, bem como levantamento das soluções locais 
criadas diante da pandemia.

Os resultados desta pesquisa servirão de subsídio 
para encaminhar jovens para atendimentos e serviços 
específicos dentro e fora de seus territórios, conforme 
as demandas mapeadas, além de contribuir com 
o planejamento das estratégias educacionais do 
programa.

O Programa Jovens Construtores (PJC) 
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. 

Em 11 anos de atuação, o Programa já alcançou 
resultados significativos, como: 

‣ constituição de uma rede composta por mais 
de 500 jovens em diversos territórios do país; 

‣ 93% de taxa de retenção, 63% de taxa 
de colocação; 

‣ 212 ativos familiares e 91 ativos comunitários.



Motivação para apoio – Bemobi 

Apoiar ao Programa Jovens Construtores/CEDAPS 

na assistência aos jovens pesquisados, entendendo 

os seus hábitos digitais, abordando questões como: 

formas de acesso a internet, uso de aplicativos e serviços 

digitais, comunicação e diversão, levando 

em conta o seu contexto de uso inserido na pandemia. 

Compreendendo suas realidades, descobrir outros 

campos a serem explorados, além de suportar o CEDAPS 

com suas ações, no intuito de promover a saúde, o bem 

estar e o crescimento pessoal.



A pesquisa comunitária

Foi construída de forma colaborativa com 17 jovens construtores(as)
graduados(as), moradores(as) de 10 favelas cariocas

Foi aplicada entre os dias 28 de junho e 18 de julho de 2021, junto 
a rede de graduados e graduadas do Programa (426 jovens).

312 jovens foram escutados (73% da rede de graduados e graduadas)



Metodologia

A PerguntAção é uma metodologia da Rede Conhecimento 
Social que promove a construção participativa de todas as 
etapas de uma pesquisa de opinião, trazendo o próprio 
público pesquisado como coautor dessa produção de 
conhecimento: desde a qualificação sobre o tema, 
levantamento de hipóteses, desenho do questionário e 
análise dos resultados. Todos são coautores de uma escuta 
que visa embasar ações que transformem o contexto em 
que estão inseridos.

Em oficinas online, realizadas entre junho e julho de 2021, 
17 jovens construtores receberam formação e se tornaram 
pesquisadores de sua realidade. Buscaram entrevistar e 
incentivar outros jovens que são parte da rede de 
graduados do Rio de Janeiro a responderem a pesquisa.

As oficinas de PerguntAção foram conduzidas pela equipe 
do CEDAPS, sob a mentoria da Rede Conhecimento Social.



Passo-a-passo da pesquisa comunitária

Quando: jun.2021

Objetivo: Encontros 
online com grupo de 
17 jovens 
construtores para 
definição de 
perguntas 
norteadoras, 
hipóteses e 
perguntas para 
questionário da 
pesquisa.

Quando: jun.2021

Objetivo: A partir das 
perguntas sugeridas 
por jovens e 
instituições parceiras 
da iniciativa, o 
questionário foi 
programado na 
plataforma Kobo e foi 
testado para avaliar a 
aplicabilidade das 
perguntas.

Quando: 28.jun a 
18.jul.2021

Objetivo: 
Divulgação do 
questionário entre 
jovens da rede PJC 
no Rio de Janeiro, 
por meio de 
contato por 
WhatsApp, 
telefone e visita 
domiciliar. Ao 
todo, 312 jovens 
consultados.

Quando: jul.2021

Objetivo: 
Tratamento do 
banco de dados e 
construção de 
tabelas com os 
resultados da 
coleta.

Quando: jul. a 
ago.2021

Objetivo: Encontro 
para análise coletiva 
dos resultados e 
elaboração de 
relatório da 
pesquisa, com 
contribuição de 
jovens construtores.

Quando: ago.2021 
em diante

Objetivo: 
Disseminação de 
resultados e 
utilização dos 
aprendizados para 
planejamento de 
ações junto ao 
jovens da rede.

Reuniões de mentoria entre Rede Conhecimento Social e CEDAPS

Oficinas iniciais de 
PerguntAção

Fechamento e 
validação de 
questionário

Coleta de dados
Processamento 

de dados

Análise de dados e 
oficinas finais de 

PerguntAção

Comunicação e 
uso dos 

resultados



Os territórios diante da pandemia

‣ Os jovens pesquisadores notam que, embora 
tenha tido falecimentos recentes por Covid-19, 
os moradores de seus territórios não estão se 
cuidando: continuam frequentando bares, 
bailes funk ou eventos na comunidade, 
e algumas pessoas não acreditam na Covid-19.

‣ A insegurança alimentar cresceu muito durante 
a pandemia e o aumento excessivo dos valores 
de alimentos piorou a situação.

‣ O desemprego tem sido um desafio grande para 
as famílias do território, e são poucas as ofertas 
de trabalho para jovens.

‣ Algumas pessoas tiveram que se 
mudar do local onde viviam.

Reflexões iniciais – qualitativo: efeitos da pandemia na vida de jovens

Soluções locais

‣ Trabalhos de informação qualificada tem sido feitos 
pelas lideranças comunitárias, utilizando de diferentes 
meios de comunicação (rádio, material gráfico, etc.).

‣ Existem pessoas que realizam a distribuição de kit 
de proteção à Covid-19 (álcool em gel e máscara).

‣ Articulação e fortalecimento das redes de 
solidariedade local para ajuda aos mais necessitados 
com distribuição de alimentos e cestas básicas!

Alternativas individuais

‣ Jovens têm buscado o empreendedorismo 
como alternativa de sustento, que é realizado 
em condições adversas. 

‣ Aqueles que conseguem, criam alternativas 
de trabalho: arte, construção civil, motorista 
e/ou entregador de app, etc.

Ao longo das oficinas iniciais, jovens compartilharam suas experiências durante a pandemia
e os desafios que vêm enfrentando diante desse cenário. 



Perguntas norteadoras e hipóteses da consulta

Como tem sido a relação dos jovens do Programa 
com o mundo digital e quais soluções são 

encontradas em caso de restrições?

Quais têm sido os principais desafios vividos 
pelos jovens do Programa nesse período e quais 

soluções são utilizadas ?

A partir das reflexões nas oficinas, jovens validaram as perguntas norteadoras 
e levantaram hipóteses que orientaram a pesquisa.

Hipóteses dos jovens pesquisadores: 

‣ O acesso ao meio digital é baixo considerando 
a rede de jovens do Programa Jovens Construtores.

‣ Os jovens estão criando alternativas para se conectarem 
na internet, pois a conexão é fraca ou de qualidade baixa, 
na maioria das vezes.

O quê os dados revelaram: 

‣ O acesso ao meio digital é alto na rede de jovens do 
Programa Jovens Construtores (98%). 

‣ A maioria utiliza o celular/smartphone para se conectar  (97%). 

‣ Grande parte se conecta via wi-fi/banda larga do próprio 
domicílio (61%). 

‣ A qualidade do acesso à internet, quer pela instabilidade 
da conexão ou por falta de equipamentos adequados 
influenciam nas atividades a serem realizadas. 

Hipóteses dos jovens pesquisadores: 

‣ O desemprego é um desafio muito grande; faltam oportunidades 
de empregabilidade (com carteira assinada) e educação (desafio 
procurar uma alternativa para continuar os estudos).

‣ A insegurança alimentar é recorrente na vida dos jovens nesse 
período de pandemia. Mesmo quando tem condições 
econômicas para comprar alimentos, não consegue muito por 
causa dos preços altos.

O quê os dados revelaram: 

‣ Seis em cada dez jovens tiveram uma redução 
ou perda total na renda pessoal

‣ Mais da metade dos entrevistados são independentes 
financeiramente (53%), entretanto 28% perdeu o trabalho 
durante a pandemia

‣ 21% dos jovens estão empreendendo para 
complementar a renda familiar



Perfil 
Quem são os 312 jovens construtores 

graduados que responderam à 
pesquisa



2. Gênero | 1. Idade | 5. Escolaridade | Base total de respondentes: 312

Os jovens construtores da rede Rio de Janeiro que responderam à pesquisa estão, principalmente, na faixa 
dos 20 a 24 anos e têm o ensino médio completo. No entanto, embora apenas 11% tenham entre 15 e 19 anos, idade 
escolar obrigatória, 48% declaram ter o ensino fundamental ou ensino médio incompleto, indicando a presença de 
vulnerabilidades educacionais como ampla distorção idade-ano ou evasão escolar. 



O maior volume de respostas está entre jovens que participaram é do Borel, seguido da Mangueira e 
Providência. A grande maioria dos jovens construtores se declaram negros.

4. Edição do Programa  Jovens Construtores que participou | 3. Raça | Base total de respondentes: 312



20. Qual a sua participação na vida econômica do seu domicílio? | Base total de respondentes: 312

A maioria dos jovens respondentes são independentes financeiramente, sendo que a renda de 1 
a cada 10 é aquela que mantém totalmente seus domicílios. É notável que as mulheres são mais 
dependentes financeiramente do que os homens. 



15. Como estão os seus estudos nesse momento de pandemia? | Base total de respondentes: 312
15.1 Se concluiu, em qual etapa? | Base total de respondentes: 119

4 a cada 10 jovens construtores que responderam à pesquisa consideram que já concluíram os estudos, 
sendo que a maior parte deles terminou o ensino médio. Apenas 6% conseguiram fazer a transição para 
o estudo remoto sem dificuldades, o que corrobora o quanto jovens vêm enfrentando desafios durante 
a pandemia para continuar estudando.



Tecnologias digitais 
Acessos, hábitos, habilidades, 

ferramentas e soluções no mundo 
digital



6. Marque os três principais equipamentos que você acessa a internet nesse momento? | Base total de respondentes: 312

O smartphone é praticamente universalizado entre jovens do Programa, enquanto outros equipamentos são 
mais raros. Aqueles que têm seu acesso restrito aos celulares acabam tendo maiores limitações nos usos da 
internet e das tecnologias digitais do que aqueles que têm computador portátil ou de mesa.

“Estamos em uma cultura com a
necessidade de estarmos

sempre conectados e o celular
nos dá essa garantia!”

jovens construtores em oficina

“Existem muitos prejuízos na 
relação com o celular... Como 
problemas de vista (enxergar 

longe), falta no pensar/refletir 
para responder e outros”

O celular garante a
praticidade de resolução
em várias áreas da vida...
Comunicação, interação...



“Existe uma naturalidade com 
a necessidade de estar 
conectado, levando ao 

resultado dos jovens ficarem 
poucas vezes sem conexão.” 

A qualidade da internet é um ponto de reflexão entre jovens construtores: embora a maioria tenha banda larga em 
casa e muitos tenham dados no celular, metade acaba ficando sem acesso pelo menos uma vez ao dia.

7. A internet que você usa é: | 8. Com qual frequência você fica sem acesso à internet? | Base total de respondentes: 312

jovens construtores em oficina



9. Quando o seu acesso à internet falha (acaba o pacote, perde conexão), qual solução para se reconectar? | Base total de respondentes: 312

As soluções encontradas por jovens para se reconectarem quando o acesso à internet falha são diversos, 
mas 4 a cada 10 acabam ficando sem conexão e aguardam o retorno do sinal. A busca por wi-fi nas casas 
de família e amigos são o principal recurso para driblar essa emergência.

“Em alguns momentos do 
dia, com horário certo, eu 
fico sem internet e preciso 
utilizar de outros recursos.” 

Estar vivendo uma situação de 
pandemia e precisar estar em 

casa é um dos pilares para que o 
jovem busque por outros recursos 

ou que não consiga resolver a 
falta por não conseguir sair de 

casa para resolver. 

jovens construtores em oficina



11. Quanto tempo você gasta na internet em cada uma das ações abaixo? | Base total de respondentes: 312

A atividade em que jovens admitem passar a maior parte do tempo são as redes sociais. 
4 a cada 10 trabalham ou procuram trabalho diariamente na internet, enquanto apenas 
2 a cada 10 estudam todos os dias online. Entre os serviços, o que realizam mais são os 
bancários, sendo os governamentais e de mobilidade mais esporádicos.



“Estamos tendo uma oferta e 
possibilidade muita variada 

para assinar plataformas 
digitais e receber os 

conteúdos delas também.” 

10. Pelo grau de preferência e uso, enumere os três principais aplicativos que você usa para se comunicar com outras pessoas e se informar?| 12.1 Você ou alguém da sua 
família paga por alguma dessas plataformas online de séries e vídeos? | 12.2 Você ou alguém da sua família paga por alguma dessas plataformas online de Música? | Base 
total de respondentes: 312

jovens construtores em oficina

A comunicação, como atividade realizada com maior frequência online, tem no WhatsApp o aplicativo mais utilizado 
entre todos os perfis.  As plataformas de streaming de vídeo são mais populares do que as assinaturas de música.



13. Qual loja de aplicativo você usa para baixar jogos no seu celular? | 14. Você já comprou
itens dentro de algum jogo de celular?| Base total de respondentes: 312

Embora 4 a cada 10 jovens digam que nunca gastam tempo na internet jogando, apenas 1 a cada 10 
não baixam jogos, sendo que essa proporção é menor entre homens. A escolha pelas lojas de 
aplicativos parece permeada pelo aparelho que cada jovem possui, mas os hábitos relacionados aos 
jogos são atravessados por questões de gênero: é mais comum entre homens ter comprado itens 
dentro de games.



Situação econômica
Os efeitos da pandemia sobre a renda e a situação 

de trabalho de jovens construtores



64% dos jovens dizem que a 
disponibilidade de recursos 
financeiros piorou desde o 
início da pandemia.



17. Durante a pandemia a sua renda pessoal: | 18. Comparando a sua carga horária na atividade principal de trabalho antes e durante a pandemia: | Base total de respondentes: 312

Dos impactos da pandemia na vida desses jovens, o âmbito econômico é um dos mais relevantes: 
para mais de 6 a cada 10 houve uma redução ou perda total na renda pessoal. Com a crise sanitária, 
3 a cada 10 jovens perderam seus trabalhos.

“Tem faltado oportunidades 
para jovem aprendiz... As 

vagas atualmente têm sido 
de bicos”

jovens construtores em oficina



19. A pandemia afetou sua renda familiar? | 21. Você ou alguém de seu domicílio está cadastrado para receber o auxílio emergencial? | Base total de respondentes: 312

A renda familiar também foi impactada, principalmente de forma negativa. Diante desse cenário, a 
busca por apoio foi uma opção para diversos domicílios, sendo que mais de 7 a cada 10 recorreram ao 
auxílio emergencial do governo para integrar a renda. Importante ressaltar que os mais escolarizados 
buscaram menos a renda emergencial.

“Antes da pandemia eu trabalhava, 
fui demitida em meio a pandemia e 
agora estou tendo que recorrer ao 

empreendedorismo para ajudar com 
a renda familiar.” 

jovens construtores em oficina



22. Você buscou formas para complementar a sua renda por conta da pandemia? | Base total de respondentes: 312

Complementar a renda passou a ser uma atividade necessária para 3 a cada 10 jovens construtores, que 
mencionam encontrar a solução no empreendedorismo ou em atividades informais, já que não 
conseguem ingressar no mercado formal de trabalho.

Algumas empresas estão criando 
programas de apoio para pessoas que 

estão buscando por alternativas de 
empregabilidade, como entregadores 
que utilizavam as bikes do Itaú para 

realizarem entregas

É necessário ter um investimento 
financeiro para iniciar o 

empreendedorismo e por isso talvez 
alguns jovens que têm desejo de 

empreender, não consigam 
empreender



Hábitos e cuidados
Desafios e mudanças provocadas pelo contexto 

da pandemia



23. Devido à pandemia, você acha que esses aspectos da sua vida melhoraram ou pioraram? | Base total de respondentes: 312

Ao avaliarem diversos aspectos de suas vidas durante a pandemia, muitos jovens acreditam que os hábitos 
e as atividades cotidianas permanecem inalteradas. Porém, são mais críticos em relação a dimensões da 
saúde física e do cuidado pessoal: alimentação, condicionamento físico, sono e, principalmente, o estado 
emocional pioraram para a maior parte. O acesso a atividades de lazer e cultura também é visto como algo 
que piorou nesse período.

“[É preciso] pensar as questões 
emocionais como questões de saúde! 
Entender que não é só a ausência de 

doenças, mas o cuidado amplo do 
corpo e de outros aspectos de vida!” 

jovens construtores em oficina



30. Você precisou de algum apoio psicológico nesse período de pandemia? | Base total de respondentes: 312

Falta segurança pública, 
investimento na comunicação e 

clareza sobre as questões 
emocionais e tratamentos 

psicológicos. Pesquisas trazem que 
o Brasil é um país que investe 

pouco na saúde emocional e isso 
impacta na percepção dos jovens 

sobre essa temática

“Existe um estigma, principalmente 
entre os jovens, por acharem que é 
coisa de ‘maluco’ e não aceitarem a 

necessidade de buscar por 
atendimento profissional” 

“A pauta da saúde mental mudou, 
fazendo com que a gente amplie 

essa consideração é que até os mais 
velhos têm dificuldade de 

reconhecer essa necessidade e 
buscar por apoio” 

jovens construtores em oficina

Apesar de reconhecerem os impactos da pandemia em seu estado emocional, quase 7 a cada 10 jovens não 
consideram que precisam de apoio psicológico nesse período, sendo essa proporção maior entre homens. Além 
das barreiras de acesso, é importante refletir sobre o sentido desse acompanhamento para esses jovens.



32. Como você tem se sentido neste período de pandemia? | Base total de respondentes: 312

Os sentimentos que jovens atribuem ao momento da pandemia tendem mais à visão 
negativa: estão majoritariamente exaustos, entediados, impacientes, impotentes, ansiosos, 
tristes e sobrecarregados. As mulheres colocam ainda mais peso nos sentimentos negativos 
do que os homens. 



31. Quais são as suas três principais preocupações durante a pandemia? | Base total de respondentes: 312

Essa relação com o cotidiano e os sentimentos é permeada por preocupações que esses jovens vem sentindo no 
contexto da pandemia: 6 a cada 10 receiam perder algum familiar nesse período e o medo de se infectar ou perder 
a própria vida é mencionado por mais de 3 a cada 10 jovens. A dificuldade financeira é temida por 45%.

jovens construtores em oficina

“Existiu um medo na 
perda da própria 
moradia, com medo de 
não conseguir manter o 
aluguel, caso houvesse 
diminuição na renda.” 

A falta de clareza e 
fortalecimento do isolamento 

social e os seus impactos, levam 
os jovens da pesquisa 

expressarem esses medos mais 
evidentes, na perda de algum 

familiar ou da própria vida e com 
relação a renda também.



27. Você ou algum familiar já foi infectado pela Covid-19? | Base total de respondentes: 312
27.1 Se sim, quem foi infectado? | Base total de respondentes: 96

Seja por terem algum familiar próximo ou alguém com quem moram infectado, seja por eles mesmos terem 
adoecido, a proximidade com a Covid-19 é uma realidade para metade dos jovens da rede.



26. Como você avalia os cuidados para não se infectar pela Covid19? | 28. Você tem acesso a materiais de proteção a Covid-19? | Base total de respondentes: 312

Diante desse cenário e desses receios, a  maioria de jovens mostra que acreditam na doença e tem se 
cuidado, ou vem tentando se proteger com os recursos a que têm acesso: 2 a cada 10 dizem que os materiais 
de proteção que tinham, acabaram. Chama atenção que 46% cumprem parcialmente os protocolos de 
cuidado, apontando para a necessidade de um olhar mais atento a essa dimensão do cuidado e prevenção.



“Existe uma relação com a 
propagação das variantes 
do coronavírus, que pode 

vir a enfraquecer a eficácia 
das vacinas que já existem!” 

24. Quanto você sente que está informado sobre a Covid-19?| Base total de respondentes: 312

Os cuidados para prevenção à Covid-19 estão relacionados não apenas ao acesso a materiais, mas também a 
informações relevantes sobre a situação e sobre as medidas preventivas. Em geral, a maioria dos jovens se sentem 
bem informados sobre a pandemia, principalmente cuidados pessoais, sintomas e formas de transmissão e 
contágio. Chama atenção que apenas metade dos jovens se sintam bem informados sobre locais de atendimento.

Existiu uma banalização do 
público alvo da doença e se 

comunicava que os mais velhos 
estavam em maior risco de 

infecção e mortalidade. Levando 
os jovens a não considerarem a 

perda da própria vida nessa 
pandemia.



25. Quanto você confia nos seguintes canais de comunicação para se informar sobre a pandemia? | Base total de respondentes: 312

Em um contexto com tanta desinformação, é importante compreender a confiança de jovens em relação a canais e 
espaços de comunicação sobre a pandemia. Unidades de saúde e órgãos oficiais são os mais confiados, seguidos 
de ONG e espaços religiosos. Dos canais tradicionais, TV e rádio são os mais acreditados; e redes sociais ou 
aplicativos de mensagens são os que geram mais desconfiança.



61% dos jovens dizem que 
desde o início da pandemia a 
violência comunitária 
permaneceu igual.

33. Como você avalia a violência doméstica em sua comunidade nesse tempo de pandemia? | Base total de respondentes: 312

Embora a pandemia tenha promovido o isolamento ou distanciamento social, alguns desafios de convivência 
social e doméstica são percebidos: a violência comunitária não parece, aos olhos dos jovens, ter melhorado 
em um contexto com menor frequência de convívio. A violência doméstica, embora 2 a cada 10 apostem que 
houve aumento, 3 a cada 10 não sabem ou preferem não opinar.



Soluções
O quê os jovens têm encontrado como 

caminhos para lidar com efeitos da 
pandemia



16. Enumere os três principais recursos ou atividades que você tem buscado para estudar por conta própria desde o início da pandemia? | Base total de respondentes: 312

Em um cenário com tantas barreiras para seguir estudando, jovens construtores têm encontrado 
formas de continuar aprendendo por conta própria: vídeo aulas e cursos à distância são as duas 
principais estratégias adotadas, significativamente mais comuns entre mulheres. Em terceiro 
lugar estão oportunidades de troca entre pares em grupos de WhatsApp.



Boa parcela dos nossos jovens 
seguem otimistas com suas 

conquistas e que sentem que 
poderiam ter conquistado muito 

mais. Uma galera resiliente.

Mais do que desafios, jovens também buscam localizar suas conquistas durante a pandemia. Enquanto mais 
de 3 a cada 10 não consigam identificar nada de positivo,  2 a cada 10 sentem que tiveram muitas avanços 
nesse período. Mulheres são mais críticas em relação a suas conquistas, assim como jovens que perderam ou 
diminuíram a renda.

34. Durante a pandemia o quê de bom ocorreu em sua vida? | Base total de respondentes: 312



29.  Você realizou alguma dessas ações desde o início da pandemia? | Base total de respondentes: 312

Mas mesmo com todos os medos, desafios relacionais e organizacionais, dificuldades financeiras e escolares, 
jovens construtores mostram sua solidariedade no cenário da pandemia: apenas 16% não realizaram 
nenhuma ação de apoio a outras pessoas. E mesmo enfrentando suas próprias restrições, mais de 2 a cada 
10 buscaram apoiar alguém vulnerável e/ou participaram de ações de doação.



Síntese de 
aprendizados

Um giro pela Rede Jovens Construtores do 
Rio de Janeiro na pandemia



A maior parte dos jovens têm apenas o celular como 

aparelho disponível para estudar e realizar tarefas na 

pandemia. 

É preciso garantir acesso a recursos materiais para os 

jovens tenham igualdade de acesso ao mundo virtual;

Apesar de terem banda larga em casa, e quase a totalidade 

dos jovens terem acessos de alguma forma a internet, 

questionam a qualidade da internet que chega nas favelas, 

pois enfrentam dificuldades para permanecerem 

conectados sem interrupção.

Para solucionar problemas de conectividade, recorrem 
à sua rede de apoio: vão à casa de parentes e amigos.

A circulação em redes sociais são a atividade mais realizada 
na internet, mas passam boa parte de seu tempo trabalhando ou procurando 
trabalho.

As opções de lazer foram mais limitadas na pandemia, 
mas boa parte deles assinam alguma plataforma de streaming de vídeos.

A maior parte dos jovens tem jogos instalados no seu celular porém não jogam pela 

internet. A maioria baixa jogos e aplicativos através do Google Play Store.

Para seguir aprendendo, jovens tem visto vídeo 
aulas 
e feito cursos online.

Dos diferentes aspectos da vida, o estado 
emocional é aquele pior avaliado por jovens. 
Ainda assim, há certa resistência à ideia de que 
precisam de atendimento psicológico.

Os sentimentos diante do cenário são principalmente negativos e sentem que 
poderiam ter conquistado mais coisas durante a pandemia. Apesar disso, 
jovens demonstram atitude solidária, realizando diversas ações de apoio.

As preocupações maiores são relacionadas a medo da Covid-19 (o que os faz 
tomar cuidados preventivos quando têm acesso aos materiais necessários) ou 
de passar por dificuldades financeiras.

A renda, que diminuiu para a maior parte das famílias, 
vem sendo complementada pelo auxílio emergencial ou 
por atividades informais ou de empreendedorismo.
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Direção Executiva
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Melissa Abla
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Juliano Pereira 
Hugo Sabino
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Andréa Nogueira 
Anne Reder 
Arthur Felizardo 
Hugo Sabino
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Jovens Pesquisadores  
Ana Clara Pinheiro (Morro do Borel)
Brena Souza (Cidade de Deus)
Danielle Rocha (Complexo da Maré)
Gabriel Henrique Rocha (Complexo da Maré)
Gleicianne Nunes (Comunidade 29 de Março)
Karen Pereira (Pavuna)
Luana Ribeiro (Morro da Providência)
Luiz Claudio Moreira (Morro do Borel)
Marcela Cristina da Costa (Mangueira)
Marcos Vinicius Cabral (Complexo do Alemão)
Marcos Vinícius da Silva (Morro dos Prazeres)
Maria Isabely Reis (Morro da Providência)
Maria Paula da Silva (Mangueira)
Raul Seixas do Nascimento (Morro do Borel)
Samuel Freitas (Cidade de Deus)
Thalyta de Oliveira (Del Castilho)
Vivian Kristinny Gonçalves (Morro do Borel)

Programa Jovens Construtores

Lideranças comunitárias e organizações locais parcerias 
André Rongo (ONG RONGO, Pavuna)
Cris dos Prazeres (Grupo PROA - Prevenção Realizada com 
Organização e Amor, Morro dos Prazeres)
Felipe Vieira (ICUT - Instituto de Cidadania da Unidos da Tijuca, 
Morro do Borel)
Lubines de Sá (AMU Mangueira - Associação de Mulheres da 
Mangueira, Mangueira)
Lucia Cabral (EDUCAP - Espaço Democrático de União, Convivência, 
Aprendizagem e Prevenção, Complexo do Alemão)
Maria do Socorro Melo Brandão e Mirian de Andrade (ASVI -
Associação Semente da Vida, Cidade de Deus)
Renata da Silva Costa (Morro da Providência)
Rosângela Moreno (ACBSC - Associação Cultural Beneficente Sempre 
Cristo, Comunidade 29 de Março)
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