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3 Solidariedade: o que esperar do futuro?

Se ajeite, pegue um café (ou chá) e vamos conversar! Sugerimos a leitura em um 

momento calmo do seu dia, para que você possa refletir sobre os temas, participar 

da conversa e ser, também, protagonista da história que vamos contar. 

O diálogo é uma via de mão dupla. Do lado de cá, escrevemos de coração aberto e 

motivados por um amanhã melhor. Esperamos ter você nessa caminhada também!

Mas, que história é essa?
Esse não é um conteúdo estatístico?
Sim, esse material trata, também, de dados, estatísticas e tendências de futuro para 

a cidade de Curitiba. Mas ele vai além. 

Queremos ampliar a visão dos números e chegar ao campo das proposições. Nos-

sa missão é olhar para as histórias que embasam as estatísticas, trazer reflexões e 

sugerir ações transformadoras.

Diante desses números, o que podemos fazer, de forma 
prática, juntos, para construir um amanhã melhor?
Essa é uma das perguntas que vai nos guiar daqui pra frente. E já podemos adian-

tar: a solidariedade vai ser a estrela dessa história.

Vamos juntos? 

Olá!
Que bom te ver aqui! 
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Como surgiu esse
material? 

Como estão os Curitibanos na pandemia? Quais têm sido os efeitos 
da Covid-19 na cidade? O que esperar para o futuro? E os mais vulne-

ráveis, como ficam?

Imaginamos que desde que a pandemia começou no Brasil, lá no início de 2020, você 

já deve ter feito para si mesmo pelo menos uma vez alguma dessas perguntas. 

Pois bem, foi também a partir dessas dúvidas, e da preocupação com a comunida-

de, que surgiu o “Ação Covid-19”, um projeto dedicado a estudar os efeitos da pan-

demia em Curitiba.

O estudo ouviu centenas de
curitibanos e, ao final, levantou
três possíveis cenários para a
cidade no pós-pandemia. 
Este e-book é um dos frutos do projeto. 

Nas próximas páginas, vamos trazer um resumo da pesquisa com os principais dados 

coletados, as questões mais urgentes a serem discutidas e, o mais importante: os ca-

minhos a serem trilhados para alcançarmos de mãos dadas o melhor cenário.

O levantamento é uma realização do Cidade da Gente, responsável pelo “Ação Co-

vid-19”, e tão relevante para o nosso momento atual, que ganhou o apoio da Província 

Marista Brasil Centro-Sul em sua divulgação. 

Pega mais um café (ou chá) e vem com a gente! 
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5 Solidariedade: o que esperar do futuro?

Quais curitibanos
foram ouvidos? 
Um olhar aos mais vulneráveis.

Quais curitibanos foram ouvidos? Um olhar aos mais 
vulneráveis! 
Uma das preocupações do projeto desde o início foi entender como as populações 

mais vulneráveis da cidade estão atravessando essa fase.

O primeiro passo, então, foi definir em quais bairros estão essas populações. 

Mas antes, o que é considerado vulnerabilidade social? 

O que é considerado
vulnerabilidade
social?

Vai além da questão so-
cioeconômica. São tam-
bém aqueles que sofrem 
desvantagem em fatores 
atrelados à qualidade de 
vida e bem-estar;

O Índice de Vulnerabilida-
de Social (IVS) considera 
os seguintes parâmetros: 
infraestrutura urbana, 
capital humano e renda e 
trabalho.

Diante disso, o “Ação Co-
vid-19” mapeou as regiões 
com menores índices de 
vulnerabilidade conside-
rando o contexto da pan-
demia. 
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6Solidariedade: o que esperar do futuro?

Vila das Torres

Augusta

Tatuquara

Umbará

Guaíra

Boqueirão

CIC

Cachoeira

Ganchinho

Campo Comprido 

Pilarzinho (Nori)

Alto Boqueirão

Santa Quitéria (Nossa Senhora da Paz)

Caximba

Cajuru

Vulnerabilidade em
relação à pandemia

Quantidade de idosos 
em uma região;

Densidade domiciliar;

Taxas de ocupação 
formal por parte da 
população;

Outras características 
demográficas tradicio-
nalmente relevantes.

Se tratando de Covid-19, foram consideradas 
variáveis como: 

Com essas informações e índices, foram mapeadas 15 regiões de Curitiba com maior 

vulnerabilidade diante da pandemia, que são: 
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7 Solidariedade: o que esperar do futuro?

Após a análise anterior, a pesquisa foi aplicada em 3 
etapas: 

1ª etapa - Entrevistas em Profundidade

Foram ouvidos, ao telefone, 11 moradores e líderes comunitá-

rios de regiões socialmente vulneráveis (entre as que mostra-

mos anteriormente);

2ª etapa -  Questionário online para a população de Curitiba 

Ao todo, foram 523 respostas de moradores de diversas regiões 

da cidade;

3ª etapa - Grupos focais online e construção de cenários 

Essa etapa reuniu 20 lideranças estratégicas da cidade, entre eles 

jornalistas, empreendedores, líderes comunitários e políticos.

Em encontros virtuais, o grupo discutiu os principais reflexos da 

pandemia, especialmente aos mais vulneráveis, e os possíveis 

cenários. 

Agora vamos aos resultados? 

Como a pesquisa
aconteceu?
Veja as 3 etapas! 
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8Solidariedade: o que esperar do futuro?

Os resultados
da pesquisa
Um olhar aos mais vulneráveis.

Resumimos os resultados da pesquisa em duas partes: primeiro, os números que 

mais chamaram a atenção, e depois, as percepções dos curitibanos compartilhadas 

nas entrevistas e discussões em grupo. 

Dos números coletados, 02 questões se destacam. A primeira delas é o que mais tem 

preocupado população curitibana. Das mais de 500 respostas, tivemos: 

Guarda esses números, já já nós voltamos com eles, mas com outra ótica: a do que 

podemos fazer para agir dentro de cada um. 

Outra questão respondida no formulário foi o que as pessoas mais desejam para o 

futuro da cidade. Os pontos mais citados foram:

70,8%
disseram que o 

desemprego ou falta 

de renda é a principal 

adversidade;

10,6%
afirmaram ser o colapso 

do sistema de saúde;

10,2%
apontaram a saúde 

mental e 1,5% mencionou 

a saúde física.
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•   Aumento das vagas de emprego; 

•   Melhor estrutura no sistema de saúde; 

•   Aumento de solidariedade; 

•   Assistência do governo. 

Já conseguimos ver alguns pontinhos de luz e esperança, né? 

Só mais um pouquinho e a gente já chega lá! Antes, para fechar os dados da pesqui-

sa, separamos também as percepções da população: 

O que foi consenso na pesquisa para os Curitibanos? 

Adaptação: em um primeiro momento, houve medo e insegurança. Não que eles desa-

pareceram, mas agora o cenário se mostra um pouco mais controlado nesse sentido. Há 

um certo otimismo quanto à retomada da vida após a pandemia;

População mais vulnerável: os curitibanos estão preocupados com o aumento da de-

sigualdade e os reflexos da pandemia para as populações mais vulneráveis. Não só pela 

contaminação, mas também pela desvantagem socioeconômica;

Contexto político: a instabilidade política é uma preocupação unânime. Os entrevista-

dos citaram o medo causado pela falta de líderes políticos capazes e bem treinados;

Se por um lado esse dado coloca em descrédito a postura do poder público com rela-

ção à crise, por outro, põe sobre a mesa a confiança na solidariedade.

Essa confiança não está em alguém distante da realidade, do dia a dia da comunida-

de, mas sim na capacidade das famílias de se ajudarem para vencerem as dif iculda-

des coletivamente. 

É no que vamos adentrar a seguir!

Solidariedade: na pesquisa com os mais de 500 curiti-

banos, a resposta para a pergunta “o que está ajudando a 

superar a crise” para a maioria das pessoas foi: os próprios 

moradores.
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Diante dos dados, o 
que esperar?
Os 03 cenários para Curitiba!

Após esse estudo, chegamos ao diagnóstico final: a previsão de 03 cenários futuros para 

Curitiba, mapeados e discutidos em conjunto com lideranças estratégicas da cidade. 

São eles:

Representa a sociedade que se fechou. Nas áreas pobres 

onde ninguém teve o privilégio de fazer home office, as casas 

pequenas e com muitos moradores, “expulsaram” as crianças 

para brincar nas ruas. A população mais favorecida e privi-

legiada, em alguns aspectos, olhou para o próprio umbigo, 

ignorou orientações sanitárias e agravou a crise. O resultado:

•   Crescimento do individualismo;

•   Crise econômica prolongada;

•   Aumento da criminalidade;

•   Clima de salve-se quem puder;

•   Insegurança e incertezas;

•   Prolongamento do isolamento social.

Palavra: (individualismo)

Farinha pouca, meu 
pirão primeiro
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Nesse cenário, há uma mobilização das pessoas para reduzir 
os efeitos negativos durante a pandemia. Só que muita gente 
não fez caso e seguiu a vida como se nada estivesse aconte-
cendo. O esforço isolado de apenas uma parte da população 
cobra um preço alto e reflete em problemas para toda a po-
pulação. O resultado:

•   Mobilização de apenas parte das pessoas;

•   Aumento da solidariedade de forma isolada;

•   Agravamento da crise na saúde pública;

•   Crise econômica prolongada;

•   Falta de capacidade de aprendizado;

•   Abandono de soluções temporárias da crise    
     no pós-pandemia.

(solução paliativa)

Japona

Este é o melhor e mais esperançoso cenário para todos nós. 

A ave-símbolo do Paraná esconde pinhões pela mata e no-

vos pinheiros germinam na terra. Como cultivadores de fé e 

esperança, os curitibanos se deram as mãos e criaram um 

campo de onde brota a solidariedade. Há instabilidade e in-

certeza com a crise, mas há também um espírito solidário no 

ar. Independentemente dos danos trazidos no curto e médio 

prazo, com planejamento e união, a sociedade colherá resul-

tados como:

•   União entre donos de pequenos negócios;

•   Solidariedade generalizada nas comunidades;

•   Sintonia entre ações do poder público e sociedade civil;

•   Esperança num futuro melhor em um tempo não muit-
distante;

•   Resposta rápida aos efeitos da crise econômica gerada na 
pandemia;

•   Retomada rápida do bem-estar no pós-pandemia.

(transformação)

Gralha-azul

Vendo esses três cenários, fica muito claro onde queremos chegar: em solos férteis para 

todos, ou, seja, no cenário gralha-azul. É possível? Sim, muito! E é disso que vamos falar 

daqui pra frente.
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Solidariedade:
caminho para alcançar
o cenário Gralha Azul
Um convite para você!

Daqui em diante queremos te trazer ainda mais para perto e fazer um convite. A his-

tória contada até o momento mostra que nossa passagem pela crise não depende de 

uma escolha individual. É preciso empenho coletivo para perseguirmos um ideal de 

sociedade com base na esperança, no amor e na solidariedade. 

Nessa narrativa, existem fatores externos que nem sempre conseguimos controlar, é 

verdade. Mas a boa notícia nisso tudo, é que tem muitos outros que estão ao nosso 

alcance. E são eles quem vão determinar o f inal deste roteiro. 

A lição vem de outras histórias: atitudes simples, pequenas e somadas são transfor-

madoras. Quer um exemplo? No portal Solidariedade que aquece temos inúmeros 

casos - recentes - em que a solidariedade transformou dif iculdade em esperança. 

A partir daqui, portanto, você que lê essa história se torna um protagonista dela. E 

sua missão é caminhar e direcionar todos a sua volta rumo ao cenário gralha-azul. 

Confiamos nas pessoas  e contamos com você para dar um desfecho feliz para essa 

narrativa. 

Vamos ver o que podemos fazer? 

http://solidariedadequeaquece.com.br/
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Atitudes para um
mundo gralha-azul

1) Combate ao desemprego.
Podemos agir? Sim! 

Lembra que uma das preocupações mais citadas pelos curitibanos é o medo do 

desemprego? Pode ser que, pensando rapidamente sobre o assunto, achemos 

que é algo distante, complexo e fora do nosso alcance. 

Mas será mesmo? Quando entramos nos detalhes, percebemos que, sim, é possível 

mexer uns pauzinhos nesse aspecto também. 

O primeiro passo, sempre, é partimos do problema concreto que, neste caso, é: 
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O que fazer para reduzir o desemprego? 

O desemprego envolve questões econômicas, sociais e educacionais. Não podemos, 

de maneira direta, garantir que empresas não demitam seus funcionários e que con-

sumidores continuem consumindo.

Mas o que podemos fazer dentro de nossos papéis? 

Devido à grande desigualdade do nosso País, sofremos graves problemas de educa-

ção, que refletem diretamente em outras esferas, como o desemprego.

Milhares de pessoas perdem seus postos de trabalho pela desqualif icação. Ao mes-

mo tempo, para muitas, a educação é inacessível ou um privilégio.

Então, por que não compartilhar nosso conhecimento e habilidade com quem está em 

desvantagem? Esse pequeno gesto pode significar novas fontes de renda.

Por exemplo, se você é farmacêutica e possui um amigo jornalista. Já pensou no 

quanto de conhecimento que podem compartilhar juntos? 

Você pode ensinar biologia para crianças, jovens e adultos em fase de vestibular. 

Pode também contar como funciona o dia a dia da profissão e, quem sabe, contri-

buir para a formação de jovens aprendizes ou profissionais da área. 

Seu amigo jornalista, pode usar os dons para levar aulas de português, história e vá-

rios outros assuntos que tenha mais af inidade. Da mesma forma, ele pode contribuir 

com a carreira e trajetória de quem sonha um dia ter a mesma formação. 

Atitude 1 no combate
ao desemprego:
educação aos mais 
vulneráveis.
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Algumas outras ideias: 

   Ensinar matemática e noções de admi-

nistração; 

   Ajudar a construir um planejamento 

financeiro; 

  Passar adiante seus dotes culinários e, 

quem sabe, influenciar pessoas a co-

meçarem pequenos negócios;

 Ensinar línguas ou praticar com estran-

geiros; 

 Levar conteúdos sobre tendências e 

inovação para pessoas que não tenham 

acesso. Termos usados, novas tecnologias 

e necessidades de mercado; 

   Ajudar no desen-

volvimento pro-

fissional e pessoal 

de jovens e adul-

tos, ensinando 

sobre carreira;

   Ajudar no desenvolvimento e criação 

de marcas de pequenas empresas;

  Dar consultorias gratuitas nos assuntos 

que domina. 

   Lembre-se: todos nós sempre temos 

algo a ensinar e o pouco somado se 

torna muito. 

Atitude 2 no combate
ao desemprego:
se voluntariar para fazer e 
otimizar currículos.

A maioria de nós já construiu, ao menos uma vez, um currículo. É muito mais fácil 

quando se tem acesso a informações e ferramentas para isso. 

Aqui a dica é compartilhar esse privilégio com aqueles que não possuem o mesmo 

acesso. Se disponibilizar a criar currículos do zero, a otimizar os que já existem e a im-

primir e distribuir em empresas podem ser atitudes transformadoras.
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Atitude 3 no combate
ao desemprego:
incentivar pequenos negócios. 

Neste tópico, queremos trazer dois olhares sobre o tema. O primeiro deles é sobre a 

diminuição do consumo. É natural que com a crise a gente segure o orçamento e co-

mece a gastar menos. 

Atire a primeira pedra quem, nessa pandemia, não reduziu ou cortou os pedidos de 

comida, cancelou algum serviço de entretenimento, remanejou fornecedores, etc.?

A dica, nesse caso, é: adicionar a palavra “consciência” na relação com o consumo.

Não consumir mais, mas melhor. Não cortar os gastos puro e simplesmente, pois todas 

as cadeias dependem do consumo. Economia é equilíbrio e precisamos buscá-lo pelo 

consumo consciente. 

A segunda dica é incentivar o empreendedorismo local. 

Lembra daquele amigo, ou conhecido, que aprendeu uma receita nova e fez disso uma 

fonte de renda para a família? Em vez de comprar de uma grande rede de comida, que 

tal estimular o negócio dele? 

Ah, e nesse caso, não esqueça também de caprichar na foto quando receber o pedido 

e espalhar para a sua rede de contato, para que também possam comprar dele e aju-

dar. Compartilhar também é uma atitude solidária.

2) Cuidado com a saúde física.
Podemos agir? Sim! 
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Atitude 1 no cuidado com 
a saúde física: 
prevenção.
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O que fazer para ajudar as pessoas mais necessitadas a 
se prevenirem?

As mobilizações para comprar cestas básicas e itens de primeira necessidade têm se 

espalhado por todo o Brasil. 

Para começar, não precisa ser uma ação com alcance gigantesco. Unir esforços de 

vizinhos para comprar o que cada um pode já é um grande passo. 

Outra forma é contribuir com ações já em andamento. O Solidariedade que Aquece 

tem várias na lista!

Outro cuidado que temos que ter, e contribuir, é com quem trabalha diretamente na 

área da saúde. Com as altas demandas nos hospitais, esses prof issionais precisam 

estar devidamente equipados para cumpirem seus papéis com segurança. 

Mas sabemos que, infelizmente, nem sempre isso acontece. Por isso, outra ação solidá-

ria é reunir produtos de limpeza, álcool em gel e máscaras para doação a esses grupos.  

Outro aspecto da saúde f ísica é que com academias fechadas, praças e parques in-

terditados, a prática de exercícios diminuiu bastante. E então: 

Atitude 2 no cuidado com 
a saúde física: 
incentivar atividades.
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A saúde física também preocupa os curitibanos. E nesse sentido, a prevenção é a prin-

cipal linha de combate à Covid-19. Sabemos, no entanto, que muitas pessoas precisam 

sobreviver com rendas baixas, com acesso precário a itens básicos de alimentação e 

higiene.

Que tal  praticar mais uma vez nossa capacidade de buscar soluções a problemas 

concretos?

http://solidariedadequeaquece.com.br/
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Como contribuir para que as pessoas não deixem de se 
exercitar durante a pandemia?

Um exemplo simples e viável é novamente criar grupos com interesses em comum. 

Por exemplo, que tal criar, com seus vizinhos, uma corrente da atividade f ísica pelo 

Whatsapp?

Dá ainda pra organizar uma aula de ginástica a distância pela internet ou então, em 

um condomínio, via megafone. São inúmeras maneiras. 

A ideia aqui é incentivar o apoio. Sabemos que nem sempre é fácil ter ânimo para 

iniciar uma atividade, mas com companhia f ica mais fácil, né? 

Ao f inal, além de contribuir para a saúde f ísica de todos, a prática também ajuda 

muito na saúde mental, tema do próximo tópico.

3) Cuidado com a saúde mental.
Podemos agir? Sim! 

Atitude 1 no cuidado
com a saúde mental:
espaços para o diálogo.

Vamos ser realistas. Quem não se sentiu triste ou com medo ao menos um dia desde 

que a pandemia começou? 

Diante de uma mudança tão brusca e de um cenário instável como esse, é natural 

que tenhamos dias bons e outros nem tanto. Entender e aceitar esse fato já é um pri-

meiro passo muito importante para que possamos agir com empatia e solidariedade.

Então, vamos começar novamente com aquela pergunta? 

Como podemos ajudar as pessoas ao nosso redor a ter uma 
mente saudável mesmo durante a crise pela qual passamos?
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A nossa primeira dica vem de um campo um pouco diferente e abstrato: os sonhos. 

Você sabia que eles podem nos ajudar nesse momento? Os sonhos falam muito de 

nós. Eles representam nossos medos, angústias, incertezas e desejos. 

Relembrar e estimular o que sonhamos faz bem para nosso autoconhecimento e 

bem-estar. E uma dica aqui é, além de desenvolver em si mesmo esse hábito, tam-

bém compartilhar com amigos próximos.

Já existem até os chamados “grupos de sonho”, nos quais as pessoas se reúnem para 

refletir sobre o que estão sonhando. 

E aqui vai uma curiosidade: pesquisas e relatos comprovam que durante períodos 

dif íceis, como a pandemia, as pessoas possuem sonhos parecidos e, às vezes, até 

preditivos. 

Outra dica é praticar nossa capacidade de ouvir. Durante a pandemia, surgiram, inclu-

sive em Curitiba, vários serviços gratuitos para ajudar emocionalmente as pessoas. 

Alguns contam com psicólogos clínicos, outros juntam pessoas que se sentem pre-

paradas para ouvir os relatos dos outros e ajudar.

Atitude 2 no cuidado
com a saúde mental:
cultivar as amizades.

Em alguns casos, você pode tanto ligar quanto se voluntariar para ouvir essas histórias.

Cultivar as amizades e estar presente também são atitudes solidárias e transformadoras. 

Mandar uma mensagem para um parente que faz tempo que você não vê, telefonar 

para um conhecido que está passando por problemas, fazer uma videoconferência 

com os pais ou amigos… enfim, atitudes simples que podem ser realizadas mesmo à 

distância. 

Ouvir, ser ouvido e ajudar com boas palavras pode transformar o dia e até trajetória 

de uma pessoa. 

Fo
to

: B
ro

o
ke

 C
ag

le
 /

 U
n

sp
al

as
h



20Solidariedade: o que esperar do futuro?

Solidariedade voando
nas asas do cenário
gralha-azul 
Esperamos que você tenha chegado até aqui bem e com um olhar esperançoso e 

propositivo sobre o amanhã. 

Praticamos bastante a busca por atitudes práticas e, agora, desejamos que você leve 

esse ensinamento adiante. Que a cada adversidade, possamos exercitar a reflexão: 

 “Diante de tal situação, o que eu posso fazer, que está ao meu 
alcance, para contribuir para uma realidade melhor?”

O papo termina por aqui, mas a história continua. O enredo f ica em aberto para que 

possamos escrever, a milhões de mãos, um f inal feliz. 

Esperamos que você tenha aceitado o papel de protagonista e embarque conosco 

nessa jornada rumo a encontrar mais atores principais que queiram fazer a diferença. 

Nossa despedida é um “tchau” com gosto de “até logo”. 

Esperamos voltar, em breve, para contar a história Gralha Azul. 

Um abraço e desejamos que você e toda a sua família estejam bem! 

Para conferir o relatório completo da pesquisa “Ação Covid-19”, acesse este link.

https://cidadedagente.org.br/wp-content/uploads/2020/07/Relat%C3%B3rioA%C3%A7%C3%A3oCovid19.pdf


Conheça:

Expediente:
Equipe de Comunicação e Marketing da Província Marista Brasil Centro-Sul

Colaboração:
Equipe Instituto Sivis

https://cidadedagente.org.br/pt/
https://sivis.org.br/
https://marista.org.br/
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