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Apresentação do projeto
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Componente 1: Produção de dados
Levantamento de informações junto à 
população das 100 grotas por meio de 
pesquisa telefônica. 

Componente 2: Comunicação e 
engajamento comunitário
Criação e intercâmbio de ideias e conteúdos 
de comunicação por e para moradores de 
assentamentos precários de Maceió – Rio de 
Janeiro – África Lusófona
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Apresentação do projeto

Principais objetivos do projeto

• Produzir dados e informações para qualificar políticas públicas e guiar ações de 
mitigação dos efeitos sanitários e socioeconômicos da pandemia nas populações 
das grotas de Maceió; 

• Envolver jovens moradores(as) das grotas para produzir peças gráficas e 
audiovisuais sobre os impactos da pandemia e sobre as potencialidades urbanas, 
sociais e econômicas de suas comunidades, em diálogo e troca com jovens de 
outras localidades;

• Produzir um registro da pandemia nas grotas de Maceió a partir tanto de uma 
narrativa dos números e dados estatísticos, como da visão e vozes próprias de 
jovens moradores, que aponte para um futuro urbano melhor. 
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1 - Produção de dados
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Acvidades: entrevistas do Rpo survey por telefone com os 
moradores das grotas. A pesquisa é realidade em três fases e 
tem por objeRvo monitorar as variáveis ao longo do tempo.

1ª fase: pesquisa exploratória em entrevistas com 400
moradores. A pesquisa ocorreu entre os dias 17 de julho e 15 de
agosto.

Os temas pesquisados foram:
• Caracterização do entrevistado, do domicílio e da moradia;
• Percepções, aRtudes e conhecimentos sobre a COVID-19
• Emprego e renda;
• DiagnósRco, sintomas e serviços de saúde.



5

1 - Produção de dados
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2ª e 3ª fases: tem por objetivo estabelecer uma linha de base
e realizar o monitoramento por meio de entrevistas com 2 mil
moradores. A 2ª fase começou no dia 14 de setembro.

Os temas a serem pesquisados serão:
• Caracterização do entrevistado e do domicílio;
• Percepções e diagnóstico de COVID-19;
• Trabalho e renda;
• Educação e ensino remoto.
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Resultados preliminares da 1ª coleta
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Caracterização do entrevistado, do domicílio e da moradia

• Há em média 3,6 moradores por domicílio;

• 23,7% dos domicílios das grotas de Maceió não possuem
um único dormitório com janelas livres. Nessas casas,
vivem 23.738 mil pessoas;

• 21,8% - pouco mais de um em cada cinco moradores –
Rveram falta de água recorrente nas suas casas por pelo
menos um dia inteiro no mês anterior à pesquisa.
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Resultados preliminares da 1ª coleta
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Percepções, actudes e conhecimentos sobre a
COVID-19

“O novo coronavírus é muito perigoso e tem
matado muitas pessoas. Precisamos nos prevenir e 
adotar o distanciamento social, se não o sistema
de saúde não conseguirá atender todos os
doentes”

Concorda	
plenamente	

27.6%	

Concorda	
66.6%	

Não	tem	uma	
opinião	
2.7%	

Discorda	
0.4%	

Discorda	
fortemente	

2.7%	
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Resultados preliminares da 1ª coleta
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Percepções, actudes e conhecimentos sobre a COVID-19

Teste de conhecimentos – Verdadeiro ou falso?
• Já encontraram a cura para a COVID-19
• Usando máscara, não há nenhum risco contaminação
• Beber água quente, chá e fazer gargarejo previne contra a

COVID-19
• Comer alimentos alcalinos previnem contra a COVID-19
• Somente o álcool em gel é eficaz contra o novo coronavírus
• Usar máscara diminui os riscos de contaminação
• As melhores medidas de prevenção são: evitar o contato com

outras pessoas e lavar as mãos
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Resultados preliminares da 1ª coleta
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Teste de conhecimentos – Verdadeiro ou falso?

NOTA 
MÉDIA

7,5

7,99

7,67 7,63

6,77
6,88

Até 24 anos 25 a 35 anos 36 a 45 anos 46 a 55 anos 56 anos ou mais
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Resultados preliminares da 1ª coleta
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Emprego e renda

• A média da renda domiciliar no mês anterior foi de R$
1562,75 ou de R$ 431,48 per capita;

• 66,1% dos moradores com trabalho Rnham carteira assinada;
• 37,6% dos moradores perderam toda sua renda na pandemia

e estavam sem trabalho no momento da entrevista;
• 44,4% dos moradores receberam pelo menos uma parcela do

auxílio emergencial do Governo Federal;
• 26% dos moradores solicitaram e não receberam nenhuma

parcela do auxílio emergencial do Governo Federal.
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Resultados preliminares da 1ª coleta
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Emprego e renda

← A renda de 67,2% dos domicílios variou durante a
pandemia;

• Faltou comida em 18,5% dos domicílios;
• Faltou dinheiro para comprar remédios em 40,7% dos

domicílios;
• Faltou dinheiro para comprar sabão para higiene pessoal

em 22,1% dos domicílios;
• 31,7% dos domicílios não teve dinheiro para comprar

álcool em gel.

A renda da casa 
diminuiu

48,6%
A renda da casa 

permanece 
igual

32,8%

A renda da casa 
aumentou

17,5%

Não sei dizer
1,1%



12

Resultados preliminares da 1ª coleta
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Diagnóscco, sintomas e serviços de saúde

• 4,9% dos entrevistados Rveram um diagnósRco
posiRvo de COVID-19;

• 9% dos moradores Rveram um Rveram um
diagnósRco posiRvo de COVID-19;

• 3,2% dos entrevistados viveram com alguém que
faleceu pela COVID-19.
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2 - Engajamento e parccipação 
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Acvidades: um grupo de 9 jovens moradores(as) de grotas 
de Maceió está produzindo materiais audiovisuais de sua 
autoria, com o objeRvo final de co-produzir um 
documentário curta-metragem sobre a Covid-19 em suas 
grotas e perspecRvas de futuro pós-pandemia. Ademais, 
haverá aRvidades de intercâmbio virtual com jovens e 
moradores de favelas do Rio de Janeiro e de assentamentos 
precários da África Lusófona. 
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2 - Engajamento e parccipação 
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O material está sendo produzido em 4 etapas, seguindo o
formato de desafio/competição entre os jovens divididos em
3 grupos:

1ª fase: "Eita, que vírus é esse?"
2ª fase: "A pandemia na minha grota"
3ª fase: "Minha grota é massa"
4ª fase: "Um futuro urbano melhor”

Em cada fase, é realizada uma oficina de comunicação
popular onde os jovens, com o apoio de 3 tutores, uma
mobilizadora social e um comunicador social.
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Exemplos da produção audiovisual
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visaodasgrotas
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Exemplos da produção audiovisual
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foto por Josias Brito

foto por Letícia Vitória
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Exemplos da produção audiovisual
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foto por Rafaela Oliveira

foto por Lercia Vitória

foto por Ewellyn Lourenço
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Exemplos da produção audiovisual
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foto por Maysa Reis foto por Mary Alves
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Obrigad@!
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Jônatas de Paula

Circuito Urbano

www.circuitourbano.org

circuitourbano@onuhabitat.org

brasil@onuhabitat.org

ONU-Habitat Brasil

onuhabitatbrasil


