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IMPLEMENTAÇÃO DAS INICIATIVAS
RELATÓRIO – 03.07.2020



O Chama na Solução é... 
uma iniciativa do @unicefbrasil em parceria com o @cedapsbrasil que 

reuniu ao longo últimos meses jovens residentes de periferias e favelas do 

Rio de Janeiro para a criação de ações que reduzam a distância entre eles e 

oportunidades de renda e trabalho. Foi através de uma jornada colaborativa 

e extremamente rica de expressão que cinco propostas de intervenção no 

território foram desenvolvidas e amadurecidas com o suporte da @laje.ac.



diretrizes
do método

seleção dos 
projetos

jornada de 
criação

edital e 
mobilização

encontros de mentoria com 
foco no desenvolvimento das 
ideias e projetos dos jovens 

através 
da construção coletiva

construção do edital e plano 
de mobilização de jovens das 

áreas prioritárias com as 
caravanas de mobilização

construção dos conceitos 
alicerce do percurso 

metodológico a partir da 
compreensão do contexto e 

desafios dos jovens

implementação
das propostas

encontros de mentoria virtuais 
com foco na consolidação e 

adaptação das propostas dado 
o contexto da pandemia.

1. 2. 3. 4. 5.

ETAPAS DA INICIATIVA

seleção dos jovens  para 
participar da jornada de criação
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Toda a jornada da iniciativa foi pautada na construção colaborativa entre 
as instituições envolvidas em parceria com jovens líderes, que atuaram
como mentores. 

Esses jovens foram estimulados a participarem ativamente trazendo as 
suas próprias experiências de vida,de quem de fato vive os desafios do 
contexto, para contribuir em todas as etapas do projeto, desde as 
diretrizes do método até a jornada de criação e implementação das 
propostas.  

ponto de partida



o grupo de jovens mentores
- de jovem para jovem: o valor da articulação de saberes
e experiências de vida dos jovens

Criamos um comitê de 7 jovens mentores, sendo 2 da rede de jovens
do UNICEF e 5 da rede de graduados do programa Jovens Construtores. 
Os mentores receberam formação e tiveram uma participação ativa em todas
as etapas de desenvolvimento e implementação da metodologia.



construção coletiva das 
diretrizes do método
- desafio: como podemos transformar a 
conexão entre a juventude em vulnerabilidade
e o mundo do trabalho?

A partir do desafio central do projeto, nos dedicamos a
aprofundar o trabalho em um workshop de diretrizes do 
método somando as visões dos parceiros envolvidos no 
processo: jovens mentores, UNICEF, CEDAPS e também
consultores externos. 

A partir da colaboração, foi possível investigar o contexto da 
iniciativa,  suas complexidades e necessidades do jovem para 
então, desenvolver as diretrizes metodológicas do Chama na
Solução.

Todos juntos, tivemos reflexões sobre os valores a serem
cultivados por toda a jornada de criação, as percepções que, 
por ventura, deveriam ser quebradas e conceitos alicerce para 
a construção do percurso metodológico.

Como resultados do encontro, criamos as competências e 
habilidades a serem desenvolvidas,  bem como toda a forma e 
experiência de participação de acordo com as áreas e 
domínios de atuação junto ao jovem.



exploração do desafio

todos juntos, a partir do desafio central 
do projeto, os participantes se 

dedicaram a se aprofundar sobre os 
principais desafios relacionados à 

criação de oportunidades no mundo do 
trabalho.

construção coletiva das diretrizes do método

valores, percepções e conceitos

reflexão sobre os valores que devem 
ser cultivados por toda a jornada de 

criação, as percepções que, por 
ventura, devem ser quebradas e 

conceitos alicerce para a construção do 
percurso metodológico.

propósito e onde queremos chegar

uma vez traçados os desafios relacionado 
ao projeto, bem como valores, 

percepções e conceitos atrelados, os 
participantes traduzem as intenções e o 

que se busca alcançar com o projeto 
Chama na solução.

exposição 
dialogada

exposição 
dialogada

exposição 
dialogada



critérios norteadores

munidos de todos os insumos gerados 
nas atividades anteriores, os participantes se 

dedicaram a apontar as competências e 
habilidades que queremos desenvolver com 
o jovem, bem como a forma de participação 

na iniciativa.

definições e pontos de atenção

cada grupo responsável por uma etapa do 
percurso metodológico se lançou em 

discussões sobre os possíveis caminhos para o 
modelo de funcionamento das etapas. Por 

fim, registraram as definições acordadas em 
grupo, assim como todos os pontos de 

atenção, como os riscos 
e fraquezas.

os grupos tiveram como insumos 
as perguntas provocadoras e as 

referências/aprendizados do Chama na 
Solução realizado em São Paulo.

etapas do percursos 
metodológico:

5 etapas: 

i. produção do edital e critérios,

ii. mobilização dos jovens,

iii. atuação do jovens mentores,

iv. jornada de criação

v. implementação das iniciativas

exposição 
dialogada

café 
mundial

construção coletiva das diretrizes do método



DIRETRIZES DO MÉTODO as areas e domínios
de atuação
- Como traduzimos a nossa construção coletiva
em um desenho formativo? 

A partir da mobilização de saberes e construção coletiva, 
geramos um  desenho esquemático com os componentes das 
diretrizes do método. 

Um desses componentes diz respeito ao campo diálogico que o 
Chama na Solução tem como abordagem: (1) o jovem com ele
mesmo (2) com seus pares e com a (3) comunidade. Isso
significa que tivemos como propósito construir um campo de 
estudo que desse conta de articular o conhecimento com o 
jovem e o seu entorno.

E o outro componente das diretrizes, se refere aos domínios de 
atuação que teve como foco o desenvolvimento humano e 
conhecimento técnico combinados através de uma jornada 
colaborativa e inclusiva. 

Consideramos 3 grandes areas de atuação, são elas: (1) 
habilitar a construção de um ambiente seguro (2) conectar os
jovens aos pares e (3) desenvolver habilidades individuais e 
coletivas. 

RELACIONAMENTO E VÍNCULOS

EXPECTATIVAS E PERCEPÇÕES POSITIVAS

ACESSO A MÉTODOS E FERRAMENTAS

SENSO DE PERTENCIMENTO

ESPAÇO SEGURO

ENGAJAMENTO E

PARTICIPAÇÃO DOS JOVENS

REFORÇO

DAS HABILIDADES

habilitar

conectardesenvolver

o jovem com ele mesmo

o jovem com seus pares

o jovem com a comunidade

campo dialógico

domínios de atuação



CONECTAR

Engajamento e participação dos jovens
Permitir que o envolvimento dos jovens 
assuma formas diferentes. Isso pode incluir o 
estímulo à expressão individual dos jovens e 
envolvimento dos jovens nos projetos de seus 
pares de 
forma integrada. 

DESENVOLVER

Construção de habilidades
Desenvolver habilidades sociais e de vida 
através 
de atividades com o indivíduo, familiares, pares 
e comunidade.

HABILITAR

Relacionamento e vínculos
Identificar e aproximar os jovens aos pares 
que são exemplos positivos como, mentores, 
professores, líderes comunitários etc.

Normas, expectativas e percepções positivas
Ter normas e expectativas claras e consistentes 
sobre formas de participação que forneçam aos 
jovens senso de responsabilidade, autonomia e 
permitam os jovens a crescerem e assumirem novos 
papéis.

Acesso a métodos e ferramentas
Disponibilizar informações sobre métodos e 
ferramentas apropriados para os projetos, 
conectando e integrando os projetos pares, para 
que haja um desenvolvimento contínuo, 
apropriação do aprender e suporte a nível projetual.

Senso de pertencimento
Promover atividades em que os jovens se sintam 
incluídos, independentemente de sexo, etnia, 
orientação sexual ou outros fatores. 

Espaço seguro
Criar um espaço seguro, adaptado às necessidades 
dos jovens - incluindo infraestrutura física e 
segurança emocional. Assim, oferecer aos jovens 
espaços seguros para praticar, se envolver e 
aprender de forma criativa e colaborativa.

RELACIONAMENTO E VÍNCULOS

EXPECTATIVAS E PERCEPÇÕES POSITIVAS

ACESSO A MÉTODOS E FERRAMENTAS

SENSO DE PERTENCIMENTO

ESPAÇO SEGURO

ENGAJAMENTO E

PARTICIPAÇÃO DOS JOVENS

CONSTRUÇÃO

DE HABILIDADES

habilitar

conectardesenvolver

o jovem com ele mesmo

o jovem com seus pares

o jovem com a comunidade

campo dialógico

domínios de atuação



apresentação das 
diretrizes do método

a partir dos insumos criados 
no workshop de cocriação das 

diretrizes do método foi possível 
sintetizar as informações em uma 

visualização que representa as áreas e 
domínios de atuação para com o jovem 

na jornada 
de criação. 

apresentação do 
processo de design thinking

para colocar o método em ação, temos o 
processo design como uma abordagem de 

inovação para solucionar desafios sociais de 
forma a promover mudanças benéficas ao 

coletivo. Trata-se de um método de trabalho 
não linear desenvolvido em quatro 

fases macro: imersão, análise, 
ideação e experimentação.

validação e consolidação
da jornada de criação

por fim, os participantes validaram e 
consolidaram as atividades propostas para a 

jornada de criação. Os participantes 
debateram sobre a mecânica das atividades 

para os 
três encontros de mentoria de acordo 

com as premissas do método 
apresentado anteriormente.

IMERSÃO ANÁLISE IDEAÇÃO EXPERIMENTAÇÃO

DESAFIO 
INICIAL

REENQUADRA-
MENTO

SOLUÇÃO

habilitar

conectardesenvolver

o jovem com ele mesmo

o jovem com seus pares

o jovem com a comunidade

construção coletiva das diretrizes do método



construção das
atividades da jornada 
de criação
- vamos juntos desenhar o percurso formativo do 
Chama!

Olhamos para a consolidação das diretrizes
metodólogicas cocriadas no workshop anterior. E 
em seguida, falamos sobre a abordagem do design 
thinking como o meio para colocar as diretrizes em
ação e mostrar as funcionalidades e dinâmicas do 
processo.

A partir da visualização de todos os insumos e 
ferramentas, debatemos e validamos as atividades
do percurso formativo que foram divididos em 3 
encontros formativos seguindo as etapas (1) 
entendimento do contexto (2) análise e priorização
(3) criação e experimentação.



criatividade  + empatia  +  observação  

diversidade +  colaboração  +  entendimento do todo

visualização de ideias  +  criação  +  estratégia

experimentação  +  aprendizado  +  inovação 

os ingredientes da iniciatia



Números do Chama na Solução

encontros
de cocriação

5
jovens mentores 

ao longo da jornada

7
participantes 
nos encontros 
de cocriação

17

- uma iniciativa cocriada em todas as etapas
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o edital



as caravanas
de mobilização
Foram realizadas 12 caravanas em localidades
diferentes e com intensificação de ações de 
comunicação na região 3.3 da capital, que inclui
Pavuna, Chapadão e Pedreira, entre outras. As 
caravanas foram realizadas no período de 03 de 
outubro a 12 de novembro de 2019. 

Os locais abaixo foram selecionados para organizarem
as caravanas:
• 29 de Março, Campo Grande
• Cidade de Deus
• Complexo da Maré
• Complexo do Alemão
• Mangueira
• Morro do Borel
• Morro dos Prazeres
• Pavuna
• Providência

Cada território teve uma organização comunitária, a 
maioria ligada à Rede de Comunidades Saudáveis, e 
um jovem mobilizador como referência. Ao todo, 
foram 13 jovens mobilizadores e 10 organizações
comunitárias envolvidos.



Números do Chama na Solução

caravanas 
mobilizadas

12
territórios 
alcançados

9
jovens 

mobilizadores

13

- mobilização territorial na veiculação do 
edital

lideranças 
comunitárias parceiras

8

organizações de
base parceiras

9
redes e organizações 

engajadas na divulgação

6
respostas para a pesquisa 

sobre a percepção do jovem em 
relação ao mundo do trabalho 

realizadas no período

43
equipamentos 

mobilizados, dos quais: 
CRAS (8)

CREAS (8)
Escolas (126)

UBS (28)

170
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somos de 
territórios diversos
- Quais foram as áreas territoriais selecionadas para 
compor a jornada de criação?

• Zona Oeste
• Zona Norte I
• Zona Norte II
• Zona Norte III
• Centro/Zona sul 5 áreas 

territoriais
=

5 PROJETOS 
FINANCIADOS

CRIAR JUNTOS!

temos perfis diversos
e muitas ideias
A seleção dos 100 jovens participantes foi realizada
seguindo os critérios estabelecidos no edital da 
iniciativa, e que representem:

1. diferentes territórios da cidade do Rio de 
Janeiro, com foco nos mais vulneráveis
2. diferentes faixas etárias (de 14 a 24 anos)
3. diversidade de cor/raça
4. diversidade de gênero
5. pessoas com deficiência

52%
feminino

46%
masculino prefiro não 

responder

76%
pretos e 
pardos

24%
não pretos 
e pardos

1
pessoa com 
deficiência 
(33 anos)



ideias para transformar a 
situação – por categorias:

_ Comunicação
_ Empreendedorismo
_ Formação
_ Arte Jovem aprendiz

2%



Números do Chama na Solução

inscrições recebidas

160
participantes interessados 

na iniciativa

207
inscrições recebidas

via link no google forms

153

- seleção de um grupo com representatividade 
territorial, de gênero, raça/cor e deficiência 

inscrições recebidas 
via whatsapp

7

jovens selecionados

100
projetos inscritos 

em grupo

13
projetos individuais

58
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desafio da jornada de criação

Da competição para a colaboração: 
criar juntos soluções
para a ampliação de 

oportunidades no 
mundo do trabalho



Base metodológica



IMERSÃO ANÁLISE IDEAÇÃO

DESAFIO 
INICIAL

NOVO PONTO
DE VISTA

SOLUÇÃO

LABORAÇÃO

o que é o desafio inicial?

_ Para começar, é preciso traçar a 
_ rota. Que problema queremos
_resolver?

Despreparo dosjovens para o mercado de trabalho
_ Como posso ajudarjovens a se preparar para o 
_ mercado de trabalho? 

exemplo!

as etapas do processo de design
desafio inicial



IMERSÃO ANÁLISE IDEAÇÃO

DESAFIO 
INICIAL

NOVO PONTO
DE VISTA

SOLUÇÃO

LABORAÇÃO

o que é a imersão?
QUESTIONAR E EXPLORAR!

_ Momento de ir explorar: conversar 
_ com as pessoas e treinar o olhar da 
_ empatia. Quais são as 
necessidades _ das pessoas? 

Capacitação em cursos profissionalizantes
Apoio para o jovem planejar sua rotina trabalho e escola
Acolhimento da família para dar suporte aos seus sonhos

exemplo!

as etapas do processo de design
imersão



IMERSÃO ANÁLISE IDEAÇÃO

DESAFIO 
INICIAL

NOVO PONTO 
DE VISTA

SOLUÇÃO

LABORAÇÃO

o que é a análise?
ENTENDIMENTO E DEFINIÇÃO!

_ Reunir o material coletado na 
_ imersão, fazer sentido das 
_ informações e eleger as mais
_importantes

Capacitação em cursos profissionalizantes
Apoio para o jovem planejar sua rotina trabalho e escola
Acolhimento da família para dar suporte aos seus sonhos

exemplo!

as etapas do processo de design
análise



IMERSÃO ANÁLISE IDEAÇÃO

NOVO PONTO
DE VISTA

SOLUÇÃO

LABORAÇÃO

o que é o novo ponto de vista?
REDEFINIR O DESAFIO INICIAL!

_ Após obter um grande volume de 
_ informações, chega o momento de 
_ redefinir o desafio inicial. O que eu
_ trago de novo para o meu desafio? 

Despreparo dosjovens para o mercado de trabalho
_ Como posso ajudar jovens a se preparar para o 
_ mercado de trabalho, de forma que ele consiga combinar
_ uma rotina de escola e trabalho?

exemplo!

as etapas do processo de design
novo ponto de vista



ANÁLISE IDEAÇÃO

NOVO PONTO
DE VISTA

SOLUÇÃO

LABORAÇÃO

O que é a ideação?
COCRIAÇÃO E GERAR SOLUÇÕES!

_Transformar as informações em 
_ soluções concretas! Vamos pensar 
_ nos detalhes de como essa solução
_vai funcionar.

Vídeos online criados porjovens que compartilham suas
experiências e histórias de inspiração sobre o tema
habilidades do mundo do trabalho

exemplo!

as etapas do processo de design
ideação



IDEAÇÃO

SOLUÇÃO

LABORAÇÃO

O que é a laboração?
CRIAR PROTÓTIPO E TESTAR!

_ Visualizar o funcionamento da 
solução _ é a palavra do momento! 
Não precisa
_estar perfeito para testar e colher 
_ aprendizados!

as etapas do processo de design
laboração



SOLUÇÃO

LABORAÇÃO

O que é a solução?

_ Chegamos a uma solução! Uma ideia 
_ 
_ sempre pode ser melhorada...após 
_ colher os aprendizados é a hora de 
_ fazer os ajustes!

                    
                     

                    
                     

                    
                     

as etapas do processo de design
solução



dia 1



chegança: construindo a nossa rede



atividade: avatar mosaico



atividade: diálogos sobre o mundo do trabalho



atividade: quebra-cabeça



atividade: feira de ingredientes



atividade: mapa de afinidades



atividade: novo ponto de vista



dia 2



uma conversa sobre lugar de fala
e construção coletiva



atividade: caixa de mistura



atividade: bota para o forno



dia 3



dinâmica de chegança



apresentação dos grupos



roda de conversa com os mentores convidados



atividade: Mostra!



Números do Chama na Solução

jovens 
participantes 

da jornada 

80
encontros 

presenciais de 
cocriação

5
turmas 

de formação

2

- jornada de criação inclusiva conduzida 
fortemente entre pares

A jornada de formação contou com uma turma de 80 jovens que foi dividida em 2 turmas de 

formação – de acordo com os territórios com maior potencial de articulação de redes. Os 

encontros aconteceram quinzenalmente, com uma duração aproximada de 4h cada.



70 a 100 jovens engajados na 
jornada de criação e jornada de 
construção coletiva

5 projetos desenhados e 
implementados pelos jovens 
e disseminados a gestores e 
opinião pública

jornada de aprendizagem 
colaborativa e inclusiva

exploração do 
potencial criativo
das ideias dos jovens

experimentação de ideias 
e validação de conceitos 

debates sobre espaço 
de fala e diversidade

formação de 7 jovens mentores
em facilitação de processos 
criativos – jovens mobilizados a 
partir da rede de 400 jovens do 
Programa Jovens Construtores

PRINCIPAIS ATIVOS DA JORNADA

foco no desenvolvimento humano e 
conhecimento técnico combinados



nas redes!

• http://cedaps.org.br/noticias/chama-na-solucao-juventude-
presente/

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

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

• https://nacoesunidas.org/projeto-para-inclusao-de-
juventudes-perifericas-do-rio-se-adapta-a-pandemia/

http://cedaps.org.br/noticias/chama-na-solucao-juventude-presente/
https://www.unicef.org/brazil/comunicados-de-imprensa/conheca-cinco-iniciativas-criadas-pelos-jovens-do-chama-na-solucao-rio-de-janeiro
https://www.unicef.org/brazil/comunicados-de-imprensa/conheca-cinco-iniciativas-criadas-pelos-jovens-do-chama-na-solucao-rio-de-janeiro
https://nacoesunidas.org/projeto-para-inclusao-de-juventudes-perifericas-do-rio-se-adapta-a-pandemia/


diretrizes
do método

seleção dos 
projetos

jornada de 
criação

edital e 
mobilização

encontros de mentoria com 
foco no desenvolvimento das 
ideias e projetos dos jovens 

através 
da construção coletiva

seleção de projetos de autoria 
dos jovens para participar da 

jornada de aprendizagem

construção do edital e plano 
de mobilização de jovens das 

áreas prioritárias com as 
caravanas de mobilização

construção dos conceitos 
alicerce do percurso 

metodológico a partir da 
compreensão do contexto e 

desafios dos jovens

ETAPAS DA INICIATIVA

implementação
das propostas

encontros de mentoria virtuais 
com foco na consolidação e 

adaptação das propostas dado 
o contexto da pandemia.

1. 2. 3. 4. 5.



@jovenspodem. 

temas em destaque: 

_ acesso a informação

_ garantia de renda

_ empreendedorismo periférico

@de.dentroprafora19

temas em destaque: 

_ fortalecimento emocional

_ autoconhecimento

_ comunicação entre pares

@conectajovem

temas em destaque: 

_ trajetórias de jovens 

de favela e periferia 

_desigualdades educacionais

@pontesparamudancario

temas em destaque: 

_ educação entre pares

_ plano de vida do jovem

_ desenvolvimento de habilidades

@empresapoética

temas em destaque: 

_ diálogo jovem para jovem

_ potencialidades da juventude

_ diversidade e pluralidade



Jovens do Chama na 
Solução recriam suas ações!
Como promover o direito à renda e ao trabalho dos jovens moradores nas 
favelas e periferias do Rio de Janeiro em tempos de pandemia? Impactados 
pelos novos desafios, os jovens participantes do projeto Chama na Solução 
precisaram recriar as suas ações e buscar novas formas de seguir em ação.



@de.dentroprafora19

temas em destaque: 

_ fortalecimento emocional

_ autoconhecimento

_ comunicação entre pares



Sobre o projeto

Através de uma metodologia voltada para o fortalecimento socioemocional, o De Dentro Pra Fora irá 
desenvolver atividades online que possibilitem aos jovens e adolescentes envolvidos uma imersão 
pessoal para promover o autoconhecimento. 

O objetivo é identificar suas potencialidades e assim entender o lugar que querem ocupar no mundo 
do trabalho e as capacitações que devem buscar.As atividades serão em formato de enquetes nos 
stories da plataforma Instagram, bastante popular entre jovens e adolescentes. Anteriormente haviam 
sido pensadas para serem aplicadas presencialmente, mas já estão sendo adaptadas para o mundo 
digital, respeitando assim o distanciamento social. Além disso, o uso do Instagram permite a geração 
de dados que serão fundamentais para quantificar os resultados da solução.

Para atender questões referentes a pandemia de COVID-19 o grupo irá aplicar um formulário 
(GoogleForm) via Whatsapp com trinta jovens e adolescentes de três territórios diferentes: Morro dos 
Prazeres, Morro da Formiga e Providência. O objetivo é entender quais são as necessidades específicas 
que eles estão enfrentando nesse período, e a partir das respostas elaborar uma ação com o 
orçamento que possuem. Para saber mais, siga eles no Instagram @de.dentroprafora19. 



Principais 
ações:

1. Sistematização de dados obtidos à partir do 
formulário de avaliação junto aos jovens sobre o 
estado de saúde mental no contexto de quarentena. 

2. Formação com ASEC sobre ferramentas virtuais de 
suporte para jovens.

3. Realização de uma ação de suporte para os jovens 
mapeados. 

4. Criação de página no instagram para articulação com 
redes e ganho de visibilidade de projeto.



Principais resultados – De Dentro pra Fora 

Fortalecimento de competências socioemocionais como estratégia fundamental para ampliar perspectivas de 

desenvolvimento profissional. Caminham com a perspectiva de realizar rodas de fortalecimento de forma virtual e 

serão incluídos em novas ações da parceria UNICEF e CEDAPS no contexto Covid.

Número de participantes ativos 3

Reforçaram preparação com apoio da OSC ASEC 1 parceiro

Mapearam preocupações por meio de Google Form 32

Perfil no instagram, em que apresentam o grupo e compartilham 

resultados da enquete

https://www.instagram.com/de.dentroprafora19

63 seguidores

Número de participantes ativos 3

Reforçaram preparação com apoio da OSC ASEC 1 parceiro

https://www.instagram.com/de.dentroprafora19


Registros do processo
Ações realizadas



Registros do processo
Chama na web



@jovenspodem. 

temas em destaque: 

_ acesso a informação

_ garantia de renda

_ empreendedorismo periférico



Sobre o projeto

Oportunidades e informações não chegam para todos, é o que o grupo Jovens Podem identifica. O objetivo 
dessa iniciativa é apresentar uma solução para reduzir a desigualdade de distribuição de oportunidades e 
informações para públicos vulneráveis da juventude, são eles: jovens em medidas socioeducativas, jovens mães 
desempregadas e jovens em busca do primeiro emprego. 

Em sua página no instagram divulgam sobre oportunidades de emprego e informações relativas aos tempos de 
pandemia como dicas para acessar a renda básica emergencial, por exemplo. Tudo em uma linguagem simples, 
acessível e bem ilustrada.

A proposta anterior do grupo era distribuir uma cartilha impressa com essas informações nos locais 
frequentados pelo seu público e usar as redes sociais. Com a necessidade de adaptação focaram toda a sua 
produção de conteúdo no instagram. 

Além disso, o Jovens Podem se engajou em ações de suporte territorial em resposta a pandemia. Em 
articulação com o grupo Empresa Poética conseguiram a doação de 30 máscaras faceshields que foram 
entregues a duas instituições do bairro pavuna, zona norte do Rio de Janeiro: Centro Cultural Phabrika e ONG 
Visão Restaurar. 



Principais 
ações:

1. Articulação para conectar novos parceiros e captar
investimento (FENEBE, Atados, Benfeitoria e outros 
editais), bem como articulação com outros coletivos. 

2. Ações de suporte territorial para responder às
necessidades do território frente ao covid-19 –
mobilização de voluntários para convecção de EPI’s e 
distribuição nas unidades básicas de saúde.

3. Divulgação de relatos de jovens afetados
economicamente por conta dos atravessamentos da 
pandemia – formato: IGTV 3 minutos. 

4. Divulgação de materiais informativos sobre emprego e 
renda durante pandemia da Covid-19, através do 
instagram e grupo no whatsapp. A página no instagram
serve para articulação com redes e ganho de visibilidade
de projeto.

5. Pós covid-19: levantar pautas sobre o cenário pós
pandemia que serão utilizadas como base de conteúdo
para novas portas de acesso a informação, como por 
exemplo: mudanças no mercado de trabalho e novas
oportunidades de renda. (futuro próximo) 



Principais resultados – Jovens Podem 

Apostam no acesso à informação para empoderamento financeiro, com foco nos mais vulneráveis. Na pandemia, 

direcionam esforços para ampliar acesso ao auxílio emergencial e fortalecer lideranças e profissionais na linha de 

frente do enfrentamento à COVID no território.

Número de participantes ativos 4

Perfil no Instagram, com foco em educação financeira e renda 

emergencial: https://www.instagram.com/jovenspodem/

472 seguidores, maior parte 18-24 anos, 3.206 

interações em 32 posts até 12/06.

Grupo no whatsapp para divulgação de vagas e cursos 35 membros

Articulação com outras iniciativas: Atitude Dendê 01

Ampliação e sustentabilidade - tentam editais e conseguiram parceria com Feneb para bolsa para 04 jovens atuaram 

no Jovens Podem

Distribuição de EPI’s: Centro Cultural Fábrica das Artes na Fazenda 

Botafogo, UPA, pequenos empreendedores Parque Columbia, 

Centro Cultural Phabrika e ONG Visão Restaurar.

260 faceshields + 200 de tecido

https://www.instagram.com/jovenspodem/


Registros do processo
Ações realizadas



Registros do processo
Chama na web



@pontesparamudancario
temas em destaque: 

_ educação entre pares

_ plano de vida do jovem

_ desenvolvimento de habilidades



Sobre o projeto

O foco do PPM é no reconhecimento de habilidades e competências através da educação entre pares. Tem como 
objetivo formar jovens mentores a partir do fortalecimento do debate e da participação da juventude para que 
possam auxiliar outros jovens a criar os seus planos de vida em relação ao mundo do trabalho. 

Os temas fundamentais do plano de vida é baseado em três eixos, são eles: networking, desenvolvimento de 
habilidades técnicas e cognitivas e mentoria personalizada.

O projeto inicialmente contemplava a criação de um aplicativo exclusivo para que fosse capaz de gerar um plano de 
vida de forma gamificada. Durante o processo, o grupo repensou o formato e criou um site que será o repositório de 
todo o conteúdo de formação e deu mais enfoque na proximidade entre os jovens e seus pares. 



Principais 
ações:

1. Mobilização e criação da estratégia de atuação 
junto aos jovens mentores.

2. Lançamento de um desafio junto ao grupo de 
jovens mentores para criação de uma ação criativa que 
dê suporte ao território durante a quarentena.

3. Ações para suporte à jovens durante período de 
pandemia.

4. Desenvolvimento da primeira versão do site, 
repositório do conteúdo formativo.

5. Coleção de relatos dos jovens integrantes do PPM 
para revista digital. 

6. Criação de página no instagram para articulação 
com redes e ganho de visibilidade de projeto.



Principais resultados – Pontes para a mudança 

Foco na mentoria entre pares para construção de planos de vida, no mapeamento/disseminação de canais de 

oportunidades e na disponibilização de ferramentas digitais para fortalecer desenho de planos de vida. Ações estão em 

curso e grupo busca novas oportunidades de financiamento.

Número de participantes ativos 3 jovens gestores e 10 jovens mentores

Estão desenvolvendo site para disponibilizar ferramentas (lançamento em breve)

No site, irão disponibilizar lista de cursos / canais de oportunidades 

que mapearam (curadoria)

12 minicursos de 15 canais diferentes mapeados

Perfil no Instagram: 

https://www.instagram.com/pontesparamudancario

96 seguidores

Implementam mentoria entre pares 10 jovens participam da primeira turma

Número de participantes ativos 3 jovens gestores e 10 jovens mentores

https://www.instagram.com/pontesparamudancario


Registros do processo
Ações realizadas



Registros do processo
Chama na web



@empresapoética
temas em destaque: 

_ diálogo jovem para jovem

_ potencialidades da juventude

_ diversidade e pluralidade

site: empresapoetica.com.br



Sobre o projeto

Para este grupo os processos seletivos precisam ser humanizados, e será por meio desta abordagem que a 
Empresa Poética apresenta a jovens e adolescentes de favelas e periferias um novo olhar para os métodos que 
definem quem está apto a ocupar uma vaga de emprego.

Foram realizadas oficinas por transmissão ao vivo nas redes sociais com diversos temas que circundam o valor e 
os desafios enfrentados pelo jovem e como os processos seletivos podem ser mais coerentes com a realidade 
da juventude periférica e, de fato servirem como porta de entrada para o jovem que deseja trabalhar.

Antes do período de isolamento social os encontros seriam presenciais em um espaço no Centro da cidade, 
onde jovens selecionados de diversas regiões atendidas por eles poderiam chegar com mais facilidade. A 
vertente cultural ganhou força com a adequação das ações, vista como uma via para o ganho de conhecimento 
e enfoque das habilidades e experiências do jovem a fim de modificar a sua própria trajetória para outras 
realidades desejáveis.



Principais
ações:

1. Realização de lives com jovens e convidados sobre diferentes temas 
que atravessam a juventude periférica e sua relação com o mercado 
de trabalho. As conversas abordam 2 grandes pautas: “Lupa poética” 
que coloca em foco a trajetória profissional única de diferentes jovens 
e “Saúde Poética” que coloca em foco a saúde mental dentro do 
mundo do trabalho. 

2. Criação de relatos dos jovens integrantes do empresa poética 
contando sobre os impactos do contexto da quarentena em seus 
territórios. 

3. Desenvolvimento da primeira versão do site, repositório de uma série 
de vídeos com conversas mediadas pelo empresa poética. 

4. Ações em parceria com Jovens Podem para responder às necessidades 
do território frente à covid-19 – distribuição de EPI’s nas unidades 
básicas de saúde. 

5. Criação de página no instagram e facebook para articulação com redes 
e ganho de visibilidade de projeto. 

6. Iniciativa Eu jovem – conduzido por um jornalista periférico. O objetivo 
é dar voz aos jovens e suas trajetórias
(futuro próximo) 

7. Iniciativa Espaço virtual cultural – conduzidos por um novo integrante 
do empresa poética, fruto de uma articulação de redes. O objetivo é 
estimular os jovens a colocar os sentimentos “no papel”, através de 
diversos formatos, como a fotografia, escrita, desenho, vídeo. (futuro 
próximo) 



Principais resultados – Empresa Poética

Discussão sobre acesso ao mundo do trabalho para jovens que se qualificaram, que cumpriram as exigências e 

ainda assim “não conseguem”, pautando a relação entre os diferentes corpos e o mundo do trabalho. Propõem 

investir na arte e cultura como via de entrada para formação de repertório do jovem. Organizam uma exposição 

virtual.

Número de participantes ativos 4

Realizaram uma série de lives - “Lupa Poética” 7 lives, 193 pessoas alcançadas

Realizaram uma série de lives focadas em saúde - “Saúde poética” 3 lives, 142 pessoas

Perfil no Instagram: https://www.instagram.com/empresapoetica 181 seguidores

Site no ar, com funcionalidades de interação. Também disponibilizam lives: https://www.empresapoetica.com.br/ 

Parcerias: Coletivo Ser, que pensa políticas públicas LGBTQI na 

Zona Oeste

01 parceiro

Relatos do “Eu Jovem” 10 relatos/depoimentos prontos, serão divulgados 

no site



Registros do processo
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Registros do processo
Chama na web



@conectajovem
temas em destaque: 

_ trajetórias de jovens de favela e 

periferia e as desigualdades educacionais



Sobre o projeto

A iniciativa pretende conectar os jovens e adolescentes para terem acesso à internet através um 
espaço oferecido por uma instituição parceira que disponibilizará computadores aos alunos do 
Ensino Médio para ajudar nas suas pesquisas e atividades escolares. Infelizmente, com a chegada da 
pandemia a atividade precisou ser suspensa devido às medidas de distanciamento social em que 
devemos restringir a circulação de pessoas ao máximo possível. 

Como o recurso do projeto já havia sido investido nos equipamentos necessários o grupo aguardará 
o fim do período de distanciamento social para colocar a solução em ação. De toda forma, a 
temática central do projeto é de extrema relevância e será trabalhada no webinar, a saber: 
trajetórias educacionais de jovens de favela e periferia e as desigualdades educacionais do nosso 
país. 



Principais 
ações:

1. Mapeamento de jovens cursando o 
Ensino Médio e sem estrutura para seguir
estudando no momento da pandemia

2. Equipagem e estruturação do espaço para 
receber os jovens

3. Desenvolvimento da marca do projeto e 
divulgação das ações em redes sociais



Principais Resultados – Conecta Jovem 

Fortalecimento de trajetórias educacionais de jovens de favela e 

periferia. Estruturaram um laboratório de estudo na ONG, que será 

utilizado quando as restrições de isolamento permitirem.

Número de participantes ativos 6

Facebook: 

https://www.facebook.com/conectajovemzo/

46 seguidores

Laboratório de estudo na ONG 20 jovens 

atendidos

https://www.facebook.com/conectajovemzo/


Registros do processo
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Registros do processo
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#3 
resultados
alcançados



Rede de lideranças adolescentes 
e jovens constituída e atuante 
na cidade do Rio de Janeiro na 
agenda da proteção aos 
adolescentes mais excluídos.

10 Representatividade territorial 
das/os participantes engajadas/os

5 propostas com potencial de impacto, 
desenhadas e implementadas pelas/os 
jovens

3 soluções integradas a atores/espaços 
locais para 
a comunidade 

3 compromissos assumidos o tomadores 
de decisão dos governos, setor privado e 
terceiro setor diante das 
propostas/demandas construídas

1 milhão de pessoas 
alcançadas por conteúdo 
sobre a iniciativa

Ferramenta inovadora de cocriação
desenvolvida

RESULTADOS ALCANÇADOS

100 pessoas alcançadas direta e 
indiretamente por informações 
sobre direito à profissionalização 
de adolescentes, integrado ao 
direito à educação e à vida.

Diretrizes da iniciativa 
cocriadas com uma rede de 
jovens do programa jovens 
construtores

70 a 100 adolescentes 
e jovens engajados na 
jornada de criação

Soluções e mensagens 
desenhadas e implementadas 
pelas/os jovens e disseminadas a 
gestores e à opinião pública

Gestão eficiente e efetiva 
do programa

100% de execução das atividades 
programáticas e financeira no 
prazo acordado. 

AÇÕES INDICADORES AÇÕES INDICADORES






