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Seria irônico se a consciência de minha presença no mundo não 

implicasse já o reconhecimento da impossibilidade de minha 

ausência na construção da própria presença... Afinal, minha 

presença no mundo não é a quem a ele se adapta, mas a de 

quem nele se insere. É a posição de quem luta para não ser 

apenas objeto, mas sujeito também da História...  

Constatando, nos tornamos capazes de intervir na realidade, 

tarefa incomparavelmente mais complexa e geradora de novos 

saberes do que simplesmente a de nos adaptar a ela... Não 

posso estar no mundo de luvas nas mãos constatando apenas ... 

Assumir-se como ser social e histórico como ser pensante, 

comunicante, transformador, criador, realizador de sonhos, 

capaz de ter raiva porque é capaz de amar. 

    Paulo Freire 
(2006, p. 29, 53-54) 

 
 
 
 
 



 
                                                                        
                                                                      

 

RESUMO 

O objetivo da pesquisa propõe avaliar como a formação de capital humano pelo 
PLDS (Programa de Liderança e Desenvolvimento Social) impacta na efetividade de 
programas sociais, no Nordeste brasileiro, a partir da ação conjunta de projetos 
sociais articulados. Utilizou-se o método indutivo, com técnicas de coleta e 
tratamento de dados pela observação direta intensiva e de questionários do tipo 
semi-estruturado, com escalas para medir atitudes. Os procedimentos de análise dos 
dados para questões padronizadas estruturadas deram-se através da estratégia da 
técnica estatística do SPSS (Statistic Package for Social Sciences), utilizando 
desvios-padrão e freqüências das distribuições. Para análise de conteúdo procedeu-
se ao levantamento de temáticas através da técnica qualitativa do Mapa de 
Associação de Idéias e da técnica de análise estatística de texto; para questões 
qualitativas e acompanhamento pela plataforma do ALCESTE, como também, 
aplicação do teste estatístico não-paramétrico, denominado Teste de Postos 
Sinalizados de Wilcoxon, permitindo comparar a intervenção existente antes e após a 
realização do Programa. A comunicação dos dados é demonstrada por meio de 
tabelas, quadros e gráficos, utilizando o programa Excel e as plataformas SPSS e 
ALCESTE. O universo da pesquisa corresponde à abrangência territorial do PLDS no 
período de 2003 a 2006, totalizando 58 participantes, 23 organizações de origem e 
18 projetos articulados para ação conjunta. Para realização da investigação utilizou-
se uma amostragem não probabilística regida por critérios de conveniência de área 
geográfica dos trabalhos realizados pelos participantes do PLDS III nos estados do 
Piauí, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Bahia, entre 2005/2006. A partir do estímulo 
do trabalho em equipe e aprendizagens reflexivas, conclui-se que: o PLDS, 
considerado como ponto de inflexão dos participantes, possibilitou ambiente para o 
processo de ação-reflexão-ação; promoveu ação de alcance multiplicador em 14 
comunidades; formou 110 lideranças e estimulou, através de 06 Trabalhos de 
Campo, ações de diálogos interinstitucionais nas micro-regiões no Nordeste 
brasileiro. Assim, o PLDS influenciou diretamente os programas sociais nas 
seguintes dimensões: na dimensão dos participantes, estimulou o desenvolvimento 
de habilidade/capacidade crítica; na dimensão dos participantes com os jovens da 
comunidade, possibilitou a troca de experiências/integração; e, na dimensão política, 
estimulou lideranças a serem facilitadores de conhecimento sobre políticas públicas, 
local e regional, inserindo jovens como protagonistas desse processo dentro da 
gestão compartilhada e no fomento dos conjuntos integrados dos projetos nas micro-
regiões. 
 
Palavras-chave: Liderança, Juventude, Mudança Social 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                        
                                                                      

 

ABSTRACT 

The objective of this research is to evaluate how the qualification of manpower by the 
LSDP (Leadership and Social Development Program) has an impact on the 
effectiveness of social programs, in Northeast Brazil, from a joint action of articulated 
social projects. It uses the inductive method, with data collection and treatment 
techniques through direct and intensive observation, and semi-structured 
questionnaires, with scales to measure attitudes. The data analysis procedures, for 
patterned and structured matters, happens through the strategy of the statistical 
technique of the SPSS (Statistic Package for Social Science), utilizing standard 
deviation and frequency of distribution. For the analysis of the contents, a survey of 
the themes was held through the qualitative techniques of Idea Mapping and 
statistical analysis of the text, for qualitative and follow-up issues, by the ALCESTE, 
as well as the application of a non-parametric statistical test, named Wilcoxon signed-
rank test, allowing us to compare the existing intervention before and after the 
accomplishment of the Program. The data results are shown by tables, charts and 
graphics, using the Excel software and the SPSS and ALCESTE platforms. The 
research universe corresponds to the LSDP’s territorial range, from 2003 to 2006, 
adding up to: 58 participants, 23 original organizations and 18 articulated projects for 
joint actions. In order to accomplish the investigation, a non-probabilistic sampling 
was used, guided by geographical convenience criteria of the assignments carried 
through by the LSDP III participants, in the states of Piauí, Paraíba, Pernambuco, 
Alagoas e Bahia, between 2005 and 2006. From teamwork and reflexive learning 
spirit, we have concluded that: the LSDP, considered as an inflection point of 
participants’, has made possible an environment for the action-reflexion-action 
process; promoted multiple-reach action in 14 communities; formed 110 leaderships 
and stimulated, through 06 Fieldworks, inter-institucional dialogue actions in micro-
regions of Northeast Brazil. Therefore, the LSDP has directly influenced social 
programs in the following areas: in the participants’ scope, stimulating the 
development of critical skills/habilities; the participants together with the youngsters 
from the communities’ scope, making the exchange of experience/integration 
possible; and in the political scope, it stimulated learderships to become facilitators of 
knowledge on local and regional public policies, inserting young people as leading 
characters in this process inside this joint management and in the incitement of the 
groups associated to the projects in the micro-regions. 

Word-Keys: Leadership, Youth, Social Change. 
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_______________________________________________ CAPÍTULO 1 

 INTRODUÇÃO 
 

 

A pobreza, problema que vem recebendo atenção da sociedade moderna 

durante muitos anos, vem sendo eixo temático, mais recentemente, de estudos em 

vários campos do saber de forma a aumentar a percepção de sua amplitude e 

profundidade. As conclusões resultantes têm apontado para a proposição de 

intervenções, num primeiro momento, e para a percepção do grau de acerto dessas 

intervenções, adicionando a questão da avaliação dessas mesmas intervenções. 

As conseqüências concretas da pobreza se percebem na falta de acesso 

e no exercício de direitos fundamentais, resultante do modo de relação entre 

pessoas e grupos, sendo ela, considerada como sintoma de desigualdades. Esses 

sintomas centrados nos aspectos relacionais podem ser observados pela ausência 

ou insuficiência de participação social, de proteção e integração social, e pela baixa 

intensidade do exercício do poder. 

O Brasil, considerado “campeão mundial em desigualdade” devido a uma 

distribuição desigual de poder, renda e oportunidades entre os diferentes grupos 

sociais e indivíduos, constitui um obstáculo à equiparação de direitos e à 

universalização da cidadania. A desigualdade provoca como efeito o desequilíbrio 

social e como conseqüência a vulnerabilidade social sendo a principal causa da 

pobreza e da exclusão social (HENRIQUES, 2000, p. 1). 

A Constituição Federal promulgada em 1988, em seu artigo 3º, inciso 

terceiro, explicita os aspectos que devem constituir a prioridade da atuação pública e 

privada para a consolidação do Estado Democrático de Direito, “erradicar a pobreza 

e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais.”  

A tradição política do enfrentamento dessa questão pela via do 

crescimento econômico não tem dado conta de promover o problema de redução da 

pobreza, pois, conforme afirma DEMO (2003, p. 197), “nossa desigualdade extrema 



 
                                                                        
                                                                      

 

tem se mantido inerte, resistindo às mudanças estruturais e conjunturais das últimas 

décadas”. Considera-se, então, que a visão da pobreza como carência de renda 

necessita ser revista ou mesmo ampliada. 

A pobreza, não só a falta de recursos naturais e econômicos, mas o 

produto da cultura do não reconhecimento e extensão da cidadania para todos, com 

oportunidades e direitos distintos, é mantida por um processo histórico de controle 

político de concentração da riqueza e da renda. 

As desigualdades socioeconômicas e políticas são alguns dos principais 

fatores que limitam o exercício da democracia e o desenvolvimento social, porém a 

superação das mesmas não poderá ocorrer apenas com intervenções pontuais e 

emergenciais. O imediato e emergencial deverá ser intervir sobre as manifestações, 

pois sobre as causas é preciso agir de forma mais profunda, radical e a longo prazo. 

É necessário utilizar políticas públicas de cunho social visando romper os sistemas 

que intensificam as desigualdades e que afetam as populações vulneráveis, negando 

a elas bem-estar social e os direitos de cidadania assegurados a grupos sociais 

diversos.  

As políticas sociais representam a busca da superação da desigualdade, 

a curto e longo prazo, por intermédio da implementação de ações que não sejam 

residuais e que representem alternativas reais para impedir a reprodução das 

condições que a geram. 

Argumenta-se que a pobreza possui sua essência para além do núcleo 

político de exclusão social como carência material. Ter percepção correta das 

contradições implica reconstruir conhecimentos e formular perspectivas inovadoras. 

De acordo com DEMO (2003, p. 32), “quem não sabe pensar, acredita no que pensa. 

Quem sabe pensar, questiona o que pensa.”  

A pobreza política pode ser entendida dentro da continuidade de práticas 

históricas de um oprimido refém de sua própria mente, o qual, segundo a pedagogia 

freiriana, torna-se um objeto para receber paternalisticamente a doação do saber. 

Essa condição pressupõe um mundo harmonioso, onde não existam contradições; 



 
                                                                        
                                                                      

 

daí a conservação da ingenuidade do oprimido, que como tal se acostuma e se 

acomoda no mundo conhecido como o mundo da opressão.  

Superar a pobreza é desenvolver iniciativas que, além da provisão de 

bens e serviços, contribuam para sustentar a melhoria da auto-estima, da autonomia 

e a construção de novas alternativas e estratégias de vida. Isso implica mudar não 

apenas o desenho dos programas, mas os comportamentos, atitudes e relações 

entre os executores e os beneficiários dos mesmos.  

A concretização de uma mudança social dependerá de um conjunto de 

fatores articulados em eventos específicos, por meio de ações postas em prática 

pelos sujeitos, e das condições de contexto presentes em determinada situação, 

constituindo-se em um desafio a ser enfrentado. Esse desafio se impõe aos sujeitos 

dessas ações, no ambiente onde estão inseridos, como demandas da realidade 

social em processo de transformação política, requerendo habilidades para perceber, 

compreender e manejar situações complexas onde predominam a incerteza.  

Para tal, faz-se necessário um conhecimento amplo dos fatores 

motivadores das transformações históricas e da realidade social, seja através de 

discussões sobre as origens da desigualdade social, seja através da identificação 

das causas da pobreza sobre as quais torna-se necessária uma atuação imediata e 

emergencial. Adicionalmente, se requer a definição e interação de políticas públicas 

sustentáveis, a longo prazo, nas áreas de saúde, educação e assistência social, 

dentre outras. 

A descentralização e democratização da gestão pública surgem como 

oportunidades na relação com o poder local, com compromissos democráticos; 

abrem espaço para a criação de novas formas institucionais da relação Estado/ 

sociedade civil para uma maior participação e um controle cidadão sobre as ações 

de intervenção social. 

A realização de políticas públicas, materializadas por meio de programas 

e projetos, tem por objetivo responder e/ou modificar uma realidade social 

indesejada. Pode-se definir Política Pública como um conjunto de iniciativas que tem 



 
                                                                        
                                                                      

 

como objetivo promover políticas econômicas, sociais, ambientais, tecnológicas 

dentre outras, implementadas pelo governo ou instituições privadas para atender 

demandas específicas de grupos sociais, sendo pensada, muitas vezes, para suprir 

as insuficiências sociais da política econômica. Na maioria das vezes as políticas 

públicas têm origem sob pressão de setores da sociedade sobre o governo, de forma 

organizada ou não, podendo essa construção ser transformada num processo 

coletivo horizontal gerando um plano de ação acordado, reconhecendo e valorizando 

as necessidades locais. 

O primeiro passo para se formular uma política pública é reconhecer 

como de responsabilidade pública o problema e suas causas manifestas, como 

também aquelas não explícitas. Ao incluí-los na agenda pública, são criados 

programas, a partir dos quais são elaborados projetos específicos para cada área de 

atuação, com definição das metas a serem atingidas, sendo feita a alocação dos 

recursos humanos e financeiros necessários para a realização das ações 

previamente estabelecidas. 

O desafio do alcance do resultado almejado e de sua sustentabilidade 

implica a utilização adequada dos recursos financeiros e o investimento no 

desenvolvimento das pessoas que fazem parte das entidades executoras dos 

programas e projetos. Portanto, como um dos pressupostos relevantes na busca por 

melhores políticas públicas ou intervenções sociais, encontra-se a necessidade do 

fortalecimento de organizações cujos modelos de gestão tenham na reflexão e na 

aprendizagem seus pilares de sustentação.  

Melhorar capacidades técnicas e habilidades sociais das pessoas 

envolvidas na implementação das ações representa um meio estratégico na busca 

de otimizar o impacto desejado na intervenção através do monitoramento no ciclo 

dos projetos. Impacto, trabalhado aqui, como mudanças efetivas e/ou significativas 

na vida das pessoas em decorrência de determinada intervenção (ROCHE, 2000, p. 

37).  



 
                                                                        
                                                                      

 

Assim, torna-se necessário avaliar, verificando conformidades, valores, 

fazendo com que este processo seja um instrumento essencial para que as pessoas 

e a organização possam fazer escolhas conscientes a respeito dos esforços e 

investimentos alocados na intervenção. A avaliação periódica pode indicar a 

continuidade dos cursos de ação anteriormente escolhidos, apontar redirecionamentos 

de rota ou, ainda, o replanejamento da ação.  

As escolhas nas decisões dependerão do nível de aprendizagem técnica 

e social pelos sujeitos avaliadores, o que exige convivência e interação com 

situações emergenciais, sendo o principal desafio entender que necessitam mudar 

alguns pontos de vista e maneiras de agir como pessoas individuais, construindo um 

coletivo de aprendizagem e potencializando as diferenças.  

Essa mudança de paradigma da avaliação, vista não apenas como uma 

atividade técnica, deverá estar acontecendo de forma integrada e contínua no ciclo 

dos projetos, incorporando nas pessoas efeitos de cooperação e compartilhamento 

de informações, assegurando um ambiente de contínua transformação (MARINO, 

2003, p. 17). 

A proposta da pesquisa foi tomar por base de estudo o Programa de 

Liderança e Desenvolvimento Social (PLDS) desenvolvido no Nordeste brasileiro, 

com o objetivo de estimular mudança social.  O PLDS tem como meta fortalecer o 

sujeito em suas competências técnicas e sociais necessárias para uma atuação em 

equipe, oportunizando aprendizagens reflexivas por meio do fortalecimento e/ou 

construção de articulações de ações.  

 

1.1 CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA 

Os espaços de aprendizagem constituem processos de 

acompanhamento dos efeitos das práticas sociais que podem ser avaliadas de forma 

gradativa e/ou em níveis de impacto de cada ação, com o reconhecimento do valor 

agregado em cada produto resultante.  



 
                                                                        
                                                                      

 

O que se tem percebido é que a avaliação de impacto, do ponto de vista 

da perspectiva ‘clássica’, tem atendido apenas à necessidade específica de análise 

técnica dos resultados, após o encerramento da intervenção (ROCHE, 2000, p. 44). 

Alternativamente, propõe-se dar ênfase à avaliação de impacto social a partir da 

perspectiva dada ao “monitoramento de impacto” durante todo o processo físico de 

um projeto. 

Este monitoramento requer conhecimento interdisciplinar de seus 

agentes, com postura pessoal e política clara, na condução, orientação e articulação 

de ações que promovam impactos sociais positivos. Exige uma busca permanente, 

nas esferas de poder, pela realização de discussões e participação em tomadas de 

decisão, que não permite uma “neutralidade”, mas sim demanda um posicionamento 

a partir de uma reflexão ético-valorativa. Dessa forma, a filosofia irá propiciar um viés 

crítico e reflexivo sobre as temáticas sociais, no sentido de estimular e desenvolver 

compromisso e responsabilidade com questões relevantes, indo além de um 

conhecimento técnico-especializado. 

O desafio está na busca de uma complementaridade entre a aquisição de 

ferramentas gerenciais do mundo do saber fazer e a reflexão crítica, baseada em 

critérios ético-valorativos questionadores do por que fazer. Implica, portanto, na 

capacidade dos sujeitos de agregar, aos métodos e instrumentos de gestão 

administrativo-financeira, a formulação de uma visão de mundo comprometida com a 

causa social. 

A discussão acontece pela possibilidade de se buscar o entendimento 

sobre uma racionalidade mais ampla e flexível, capaz de dar conta da multiplicidade 

da realidade social, da leitura e do saber produzidos na prática social, como 

expressões das ações realizadas pelos sujeitos em seus atos administrativos. Neste 

estudo, entende-se por saber social, de uma forma mais ampla, o conjunto de 

saberes de que dispõe uma sociedade, enquanto o saber da prática social é 

considerado como um saber mais restrito, enfocando um grupo particular em função 

de suas atividades (DAMASCENO, 2005, p. 40). 



 
                                                                        
                                                                      

 

Reconhecer essa unidade entre o pensamento e a prática, dentro de um 

processo de gestão, é aceitar que o conhecimento para tomada de decisão e para 

mudanças faz parte de um produto cultural, gerado historicamente por pessoas 

inseridas em uma realidade concreta, em função de necessidades específicas.  

Esta realidade age como um mecanismo interligado à vida das entidades, 

em seu contexto, interferindo nas explicações de seus fenômenos que recebem 

influência dos padrões de comportamento, normas, crenças, como também, seus 

mecanismos e procedimentos não são considerados apenas como motivações 

objetivas e racionais. Essa abordagem da teoria institucional nas ciências sociais 

reconhece a relação entre a dimensão pessoal e a dimensão social gerando um 

encadeamento teórico institucional explicado a partir de suas práticas (GUERREIRO, 

FREZATTI, CASADO; 2006, p. 8). 

O ponto central da teoria institucional é reconhecer o indivíduo como 

átomo fundamental dos grupos sociais e que, a partir de um grupo social formam 

hábitos e quando institucionalizados formam rotinas, que por sua vez moldam as 

instituições influenciando em suas atividades, sendo declarados formalmente em 

procedimentos a partir de regras, podendo trazer problemas quando interferem 

negativamente na mudança estratégica, ou inibindo o pensamento inovador 

(BOWMAN apud GUERREIRO, FREZATTI, CASADO; 2006, p. 11). 

Dar-se, portanto proposições que buscam integrar abordagem de cultura 

organizacional e psicológica, identificando a necessidade de ser um processo 

coletivo e de reflexão crítica a fim de romper com rotinas e buscar escolhas 

conscientes. 

Na cadeia de avaliação de impacto, as pessoas representam um dos 

elementos críticos para se conseguir a mudança desejada presentes de forma 

interna no processo: os insumos, as atividades, os produtos e os resultados. Esses 

elementos são influenciados pelo contexto social, econômico, ambiental e político 

onde os projetos estão inseridos (ROCHE, 2000, p. 43), gerando dificuldade para 

compreender essa complexidade social. 



 
                                                                        
                                                                      

 

Embora se perceba a propriedade desses elementos, chama-se a 

atenção para a importância da atuação da liderança nas atividades desenvolvidas, 

sua capacidade de facilitar as decisões e transformar a vivência das dificuldades em 

busca de soluções durante o processo de mudança, uma vez que os projetos são 

formulados e executados por e para pessoas. Neste estudo o sentido de liderança, 

como atributo, é transferível a partir de seu exercício no contexto do grupo, das 

atitudes e habilidades requeridas nos âmbitos sociais. 

Em um processo de mudança, será exigido um conjunto integrado e 

interdependente de habilidades para liderança que possam enfrentar forças que 

provocam turbulências na concretização dos propósitos dos programas.  

As condições para que a intervenção na complexidade social se torne 

efetiva dependem da capacidade de influência das pessoas, com base na 

associação entre habilidades técnicas (ferramentas gerenciais) e sociais 

(relacionamentos interpessoais), exigindo uma convivência e interação grupal com 

trabalho em equipe. A problemática está na capacidade de auto-avaliação das 

debilidades e fortalezas, buscando mudar pontos de vista próprios e maneira de agir, 

demonstrando maturidade psicológica para compartilhar trabalhos em equipe 

(MARINO, 2001, p. 85).  

A construção de uma equipe que aprende e produz resultados tem como 

base mudança das atitudes no ambiente organizacional, por meio de ‘novas’ práticas 

comportamentais, que levem a criar oportunidades para que outras pessoas se 

apropriem de sua condição de sujeito, produzindo também novos comportamentos.  

As atividades de capacitação do PLDS não se referem a quaisquer temas 

gerais, mas àqueles que têm a ver com a construção de uma visão compartilhada e 

que, especificamente, facilitam o processo de transformação positiva dos grupos nos 

espaços onde exercem liderança; por outra parte, não é questão só de capacitá-los 

pontualmente, mas de dar-lhes apoio permanente na ação concreta cotidiana, e  

oportunizar os vínculos com a condução das mudanças estratégicas.  

Sendo assim, buscou-se avaliar e responder a seguinte questão:  



 
                                                                        
                                                                      

 

Como a formação de capital humano pelo PLDS impacta na efetividade     

dos programas sociais? 

 

1.2 OBJETIVOS 

    1.2.1 Objetivo Geral 

• Avaliar como a formação de capital humano pelo PLDS impacta na efetividade 

de programas sociais, no Nordeste brasileiro, a partir da ação conjunta de 

projetos articulados. 

    1.2.2 Objetivos Específicos 

• Realizar levantamento e análise das capacidades técnicas e habilidades 

sociais das lideranças, comparando a condição de aprendizagem destas antes 

e depois da capacitação pelo PLDS; 

• Evidenciar o impacto da qualificação das lideranças nas organizações 

materializadas em novas práticas de relações sociais; e  

• Detectar os impactos sociais das ações articuladas de forma estratégica 

através dos trabalhos de campo impulsionados pelo PLDS. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 

No ciclo vital pela busca de mudança social, que constitui o espaço de 

oportunidades inserido em uma realidade do sujeito e das organizações, não deve 

ser visualizada como repleta de impossibilidades e limites, mas buscar fazer desses 

limites desafios de mudança pelo sujeito, a partir da condição da capacidade humana 

de aumentar a probabilidade da ocorrência de mudar (SOTO, 2002, p. 249). 

A possibilidade de mudança social possui como fundamento um conjunto 

de ações de grupos de projetos articulados e multidisciplinares, por meio de uma 

plataforma que una várias organizações – não-governamentais, empresariado e 

governos locais – e que englobe diversos projetos com uma ação integrada em uma 



 
                                                                        
                                                                      

 

determinada área geográfica, buscando romper com o ciclo de reprodução 

intergeracional da pobreza. 

A construção de bases sólidas de relacionamentos não se dá de forma 

imposta, mas a partir de uma articulação induzida, espontânea ou conquistada, 

construída por pessoas, com pessoas e para pessoas, através de parcerias que 

gerarão sustentabilidade das ações.  

Um dos pilares da sustentabilidade, das ações, está na construção de 

vínculos relacionais, das pessoas que constituem uma forma de poder, 

oportunizando a consciência de suas escolhas com capacidade de fazer ou deixar de 

fazer coisas; trazendo benefícios mútuos de criação de oportunidades. 

A possibilidade da realização de ações coletivas e articuladas pelos 

sujeitos, proporciona potencialidade à atuação, por intermédio de um processo 

contínuo de aprendizagem que se dá pela troca de experiências. A oportunidade de 

troca de experiências será um valor agregado pela busca coletiva de articulação 

entre as organizações, propiciando a potencialização do processo para superar 

deficiências e/ou limites de recursos financeiros e humanos. 

Observou-se, durante o contato com as organizações, que os trabalhos 

do dia a dia, o ativismo, as demandas constantes e a permanente escassez de 

tempo e recursos são considerados fatores que dificultam o processo de reflexão 

sobre a prática realizada, ficando o aprendizado restrito ao processo da tentativa e 

do erro. Uma outra questão desafiadora são as restrições de seus espaços para 

articulação, devido ao fato de que estes são os mesmos espaços de formação em 

que atuam.  

 As organizações da sociedade civil passam por um processo de 

mudança na relação com seus patrocinadores públicos, privados e os beneficiários, 

deparando-se com demandas para melhorar a qualidade dos serviços, aprimorar a 

eficácia e demonstrar efetividade das ações, o que aponta a necessidade de 

profissionalização. Assim, inúmeras iniciativas vêm sendo implementadas nesse 



 
                                                                        
                                                                      

 

sentido, disponibilizando consultores para “capacitar”  esses agentes de mudanças. 

(MARINO, 2001, p. 86).  

A proposta da pesquisa é tomar como base de estudo o caso do 

Programa de Liderança e Desenvolvimento Social (PLDS) desenvolvido no Nordeste 

brasileiro, o qual tem como meta fortalecer o sujeito em suas competências técnicas 

e sociais necessárias para a gestão social, oportunizando aprendizagens reflexivas 

por meio do fortalecimento e/ou construção de articulações de ações conjuntas, que 

podem ser ações convergentes, complementares e/ou conjunta, com o objetivo de 

estimular mudança social. 

A relevância do Programa de Liderança e Desenvolvimento Social está 

em sua proposta de contribuir para o fortalecimento dos espaços sociais e 

comunitários, buscando estimular as qualidades de liderança dos seus participantes 

por meio de experiências, desafios, decisões que os confrontem com a problemática 

da mudança social.  

A formação tem como ponto de partida uma visão integrada e 

multidisciplinar da problemática do desenvolvimento social, incorporando visões 

sociais e econômicas, locais e globais, urbanas e rurais, e também orientadas para a 

solução de problemas e questionamento das concepções prevalecentes de poder. 

As atividades de capacitação do PLDS não se referem a quaisquer temas 

gerais, mas àqueles que têm a ver com a construção de uma visão compartilhada e 

que, especificamente, facilitam o processo de transformação positiva dos grupos nos 

espaços onde exercem liderança; por outra parte, não é questão só de capacitá-los 

pontualmente, mas de ser uma ação concreta e sustentável, oportunizando vínculos 

com a condução das mudanças estratégicas.  

Os efeitos esperados são de incentivar a adoção de novas práticas sociais, 

estimulando ações estratégicas de parcerias e alianças comunitárias e de 

colaboração intersetorial que envolvem os jovens, as organizações da sociedade 

civil, o setor empresarial e os governos locais, no sentido de alinhar seus esforços e 

criar um ambiente para proposição de políticas públicas. 



 
                                                                        
                                                                      

 

 Nesse primeiro momento do projeto piloto, buscou-se avaliar resultados 

quanto ao formato do modelo pedagógico e quanto à eficácia dos seminários para a 

melhoria da capacidade de resposta dos participantes. 

Buscou-se, portanto, a continuidade e aprimoramento do processo de 

avaliação expost na perspectiva dos efeitos sociais das ações articuladas para 

estratégias de impulsionar mudanças sociais integradas nos programas sociais. 

1.4 -  O PROCEDER METODOLÓGICO DA PESQUISA 

A estratégia da pesquisa, através do estudo de caso do Programa de 

Liderança e Desenvolvimento Social, inclui no repertório a observação direta que 

proporciona ao pesquisador uma ampla variedade de evidências (YIN, 2001, p. 27).  

O método utilizado é o indutivo, com técnicas de coleta e tratamento de 

dados pela observação direta intensiva e questionários do tipo semi-estruturado, com 

escalas para medir atitudes, com procedimentos de análise dos dados, para 

questões padronizadas estruturadas, através da estratégia da técnica estatística do 

SPSS (Statistic Package for Social Sciences), utilizando desvios-padrão e 

freqüências das distribuições.  

A análise de conteúdo, a partir do levantamento de temáticas através da 

técnica qualitativa do Mapa de Associação de Idéias e da técnica de análise 

estatística de texto pela plataforma do ALCESTE. 

Essas ferramentas serão utilizadas para questões qualitativas e 

acompanhamento, como também aplicação do teste estatístico não-paramétrico, 

denominado Teste de Postos Sinalizados de Wilcoxon, que permitirá comparar a 

intervenção existente antes e após a realização do programa. A comunicação dos 



 
                                                                        
                                                                      

 

dados será feita por meio de tabelas, quadros e gráficos utilizando o programa Excel 

e das plataformas SPSS e ALCESTE1. 

 
1.5 - DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 
 

O universo da pesquisa consiste no total de abrangência territorial. Neste 

trabalho limitou-se o Nordeste brasileiro, e do número de participantes atendidos pelo 

PLDS, no período de 2003 a 2006, totalizando: 58 participantes, 23 organizações de 

origem e 18 projetos articulados para ação conjunta, conforme quadro a seguir: 

Quadro 1 - Universo da composição institucional e regional do PLDS 

Projetos / Instituições Número de 
participantes 

Estado do 
Nordeste 

 

1. Projeto Jovem Cidadão / Formação - Centro de Apoio à Educação 
Básica (3) 3 MA 

2. Fórum Engenho de Sonhos de Combate à Pobreza (3) 3 RN 

3. Instituto Desenvolver (3) 3 CE 

4. Instituto Elo Amigo (3) 3 CE 

5. Instituto Aliança com o Adolescente (1) 

NEPOL – Núcleo de Estudos sobre o Poder e Organizações Locais 
/ Escola de Administração UFBA (1) 

2 BA 

6. Programa Canal Auçuba / Auçuba - Pesquisa e Documentação (1)

Comitê para a Democratização da Informática de Pernambuco (1)

Instituto PAPAI / Interage – Grupo de Interagências para Mobilização 
de Recursos (Projeto Tear) (1) 

Instituto Academia de Desenvolvimento Social (1) 

Centro das Mulheres do Cabo (1) 

5 PE 

7. Projeto SEBRAE Xingo / Instituto Palmas (1) 1 AL 

             
                     
                                                 
1 Técnica desenvolvida por Max Reinert, para analisar respostas a questões abertas, investigar a 
distribuição de vocabulário em um texto através de uma complexa classificação hierárquica 
descendente e dicotomização, baseado em médias recíprocas, ou análise de correspondência e a 
teoria das “nuvens dinâmicas”. 
 

PLDS I  –   2003/2004



 
                                                                        
                                                                      

 

Projetos / Instituições Número de 
participantes 

Estado do 
Nordeste 

   
 
1. Projeto Jovem Cidadão / Formação - Centro de Apoio à Educação 

Básica (3) 
3 MA 

2. Fórum Engenho de Sonhos de Combate à Pobreza (3) 3 RN 

3. Projeto Desenvolver (3) 3 CE 

4. Instituto Elo Amigo (3) 3 CE 

5. Programa de Promoção da Criança e do Adolescente / Diaconia (1) 
Instituto Ação Empresarial pela Cidadania (1) 
SERTA – Serviços de Tecnologia Alternativa (3) 
Graúna – Juventude, Gênero, Arte e Desenvolvimento / Fórum de 
Mulheres de Pernambuco (1) 
CENAP – Centro Nordestino de Animação Popular, DACD – 
Departamento de Atividades Culturais e Desportivas / Redes e 
Juventudes (1) 
"Desistência voluntária" (1) 

7 PE 

 

Fonte: Quadro elaborado pela autora a partir das convocatórias do PLDS. 

Para realização da investigação sobre avaliação dos impactos sociais, 

utilizou-se uma amostragem não probabilística regida por critérios de conveniência 

 
Projetos / Instituições Número de 

participantes 
Estado do 
Nordeste 

 
 
1. CARE Brasil (1) 

PASSEC JÚNIOR - Projetos, Assessoria e Consultoria 
Econômicas Júnior (1) 
PPSJ - Posto de Puericulrura Suzanne Jacob (1) 
Desistência por motivo de saúde (1) 

3 PI 

2. CRIA - Centro de Referência Integral de Adolescentes (1) 
Instituto Cultural Beneficente Steve Biko (2) 3 BA 

3. Fundação CDL Recife / Ação Empresarial pela Cidadania (1) 
Diaconia (Projeto Peixearte / Projeto Crescendo no Morro) (2) 
FIEPE – Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco / 
Ação Empresarial pela Cidadania (1) 
Imaginário Pernambucano – UFPE (1) 

5 PE 

4. Movimento Nacional de meninos e Meninas de Rua / Grupo 
Girassol (2) 2 AL 

5. Fórum DLIS de Canindé  (1) 
Instituto Palmas / Grupo Caminhos do Desenvolvimento (1) 
NIEX – Núcleo de Incubação de Empresas de Xingó / Grupo 
Caminhos do Desenvolvimento (1) 
Instituto de Desenvolvimento Científico e Tecnológico Xingó (1) 

4 AL 

6. Grupo de Atores SEDUP – Serviço de Educação Popular  (1)  
MAC - Movimento de Adolescentes e Crianças (1) 2 PB 

PLDS II  –  2004/2005

PLDS III  –  2005/2006                                                               



 
                                                                        
                                                                      

 

de área geográfica dos trabalhos realizados pelos participantes do PLDS III 

executado nos estados do Piauí, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Bahia, no período 

2005/2006, conforme encontra-se demonstrado no quadro acima. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                        
                                                                      

 

 
_____________________________________________CAPÍTULO 2  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

A avaliação de programas sociais consiste em um dos instrumentos 

estratégicos relevantes que proporciona informações substantivas sobre as 

mudanças provocadas no cenário social. 

Na evolução teórica do processo de avaliação observam-se três estágios: 

o primeiro, caracterizado pela busca do rigor científico, utilizando técnicas 

quantitativas, situa-se na década de 1960; o segundo, marcado pela ênfase no uso e 

no pragmatismo, utilizando técnicas qualitativas versus quantitativas, com pluralismo 

de métodos, surge na década de 1970; o terceiro, que tem lugar na década de 1990, 

realiza uma integração de técnicas, consolidando práticas e métodos dos dois 

estágios anteriores, com base na crença de que não há prática ideal, mas que tudo 

depende das circunstâncias, contexto e propósitos  (PEREZ, 2001, p. 68). 

O despertar de interesses de impactos está relacionado à aplicação de 

métodos de pesquisas científicas e aos problemas sociais de forma sistemática, que 

têm lugar a partir da década de 1990, quando a crise econômica leva à escassez de 

recursos, gerando uma demanda por estudos sobre a eficiência alocativa e eficácia, 

transparência e racionalidade decisória.  

A amplitude do tema torna-o complexo por envolver diferentes interesses 

de usuários presentes na elaboração, execução e prestação de contas – 

identificando-se distintos aspectos morais, políticos, técnicos, econômicos e sociais – 

os quais evoluem de acordo com a necessidade de encontrar “novas fórmulas” de 

respostas para evidenciar os benefícios gerados pelos recursos aplicados. 

Os modelos considerados tradicionais buscam avaliar o alcance das 

metas previstas, não identificando a mudança de comportamento e/ou de atitudes 



 
                                                                        
                                                                      

 

que os produtos e serviços causam para a melhoria ou não da qualidade de vida da 

comunidade local. 

Diferenciar resultados e impactos é uma das primeiras tarefas do 

avaliador. Os resultados são constatados logo após a conclusão das atividades, ou 

seja, constituem o seu produto, enquanto os impactos reúnem um conjunto de 

fatores que mostram a consolidação das idéias propostas na intervenção, ligada a 

propósitos macrossociais, fazendo parte de uma agenda social. O desafio está em 

construir sinalizadores que permitam avaliar mudanças geradas por projetos, no 

sentido da incorporação dessas mudanças no modo de vida da comunidade. 

Superar essa lógica tradicional significa implementar uma cultura avaliativa 

integrada no ciclo da ação, como processo contínuo da gestão, indo além da 

mensuração de objetivos alcançados, sendo identificada como proposta de 

contribuição de aprendizagem e ferramenta que qualifique e concorra para a melhoria 

da capacidade de resposta dos executores do programa à complexidade social.  

É preciso também introduzir um ‘novo’ paradigma de avaliação – 

denominada emancipatória e fundamentada a partir de três pilares: democracia, 

consciência e coletividade – que busque um aprendizado social que liberte o sujeito 

de condicionantes deterministas da execução das tarefas, de forma a conseguir gerir 

suas próprias alternativas de ações.   

A idéia fundamental é que os processos avaliativos ajudem os envolvidos 

a encontrar seus próprios caminhos de aprendizagem e desenvolvimento, e ampliem 

o nível de consciência dos sujeitos e agentes sociais. Para cumprir esses objetivos, o 

papel da avaliação precisa transcender a fiscalização ou controle abrangendo uma 

intensa reflexão feita com todos os envolvidos no processo. 

Como apontam CHIANCA, MARINO e SCHIESARI (2001, p. 26): 

A aprendizagem do adulto no contexto organizacional ou em outros 
sistemas sociais só é possível através de um processo contínuo de 
ação e reflexão. A reflexão ocupa um papel fundamental: provocar 
mudanças nas ações dos indivíduos. Este é especificamente o papel 
da avaliação: construir momentos reflexivos que permitam aos 



 
                                                                        
                                                                      

 

indivíduos a análise da realidade e dos fatos, para daí direcionarem 
suas ações, aprendendo pela experiência. 

Esta pesquisa aponta para o entendimento de que a capacidade de 

decisão dos sujeitos críticos estará diretamente relacionada à capacidade de pensar 

e deliberar, baseada em habilidades sociais, de compreensão, de envolvimento e na 

sensibilidade de comunicação das mudanças que ocorrem no decorrer da 

implementação da intervenção. Esse incremento de capacidade se materializa 

através de atividades programadas, resultantes do somatório de efeitos ocorridos 

durante e após o processo. 

 
2.1. AVALIAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE GESTÃO 
 

A proposta de definição do termo avaliação passa pela percepção de sua 

finalidade e utilidade nos propósitos que estão sendo perseguidos, bem como pela 

interferência da formação acadêmica do avaliador. De acordo com COHEN (1993, p. 

77), a avaliação é entendida como “uma atividade que tem por objetivo maximizar a 

eficácia dos programas na obtenção de seus limites e a eficiência na alocação de 

recursos para a consecução dos mesmos”. Esse sentido pauta-se na crença do 

mecanismo de controle do recurso como objeto de estudo, implicando uma medição 

em processo linear. 

Em uma definição mais ampla, WORTHEN, SANDERS e FITZPATRICK (2004, 

p. 35), propõem que: 

Avaliação é identificação, esclarecimento e aplicação de critérios 
defensáveis para determinar o valor (valor ou mérito), a qualidade, a 
utilidade, a eficácia ou a importância do objeto avaliado em relação a 
esses critérios.  

O elemento chave da definição do sentido de avaliação implica em 

julgamento, apreciação, valoração. Significa que quem a pratica deve ter uma norma 

ou padrão que permita atribuir um dos valores possíveis a essa realidade, a partir de 

uma análise de contexto. Ainda que avaliar envolva alguma espécie de medição, a 

avaliação é muito mais ampla que a medição ou a qualificação de atitudes; busca 



 
                                                                        
                                                                      

 

evidenciar a mudança do estado ou condição que deu início a todo o processo, 

identificando o alcance da necessidade social.  

Considera-se a avaliação, portanto, como um julgamento valorativo, não 

sendo um ato neutro, nem exterior às relações de poder, integrando o contexto e 

possuindo natureza interdisciplinar. Essa discussão compreende avaliação enquanto 

prática social (SPINK, 2000). O processo poderá incluir a medida, mas não se esgota 

nela própria. A medida descreve o fenômeno com dados quantitativos, enquanto a 

avaliação descreve os fenômenos e os interpreta, utilizando também os dados 

qualitativos. 

De acordo com a definição de SILVA (2001, p. 49) avaliação é 

pesquisa social aplicada, sistemática, planejada e dirigida; destinada 
a identificar, obter e proporcionar de maneira válida e confiável dados 
e informações suficientes e relevantes para apoiar um juízo sobre o 
mérito e o valor dos diferentes componentes do programa (tanto na 
fase de diagnóstico, programação ou execução). 

Ao definir avaliação deve-se diferenciá-la do processo de pesquisa 

avaliativa, para que se possa identificar a essência de sua finalidade. Para CHIANCA, 

MARINO e SCHIESARI (2001, p. 16):  

A essência da diferenciação entre pesquisa avaliativa e avaliação está 
na finalidade de cada uma delas. A primeira está claramente 
comprometida com geração de conhecimento, teste de teorias, 
estabelecimento da “verdade” e/ou generalizações no tempo e no 
espaço, enquanto o compromisso principal da avaliação de 
programas está em gerar informações relevantes que ajudem a tomada 
de decisões para melhorar programas existentes e para orientar o 
desenvolvimento de futuros programas. 

A pesquisa avaliativa emprega metodologias rigorosas do campo das 

ciências sociais, ao passo que a avaliação, independentemente de sua metodologia, 

utiliza um conjunto de outros métodos, conforme mostra o quadro 2: 

 
 
 



 
                                                                        
                                                                      

 

Quadro 2 - Avaliação como pesquisa versus avaliação como instrumento de gestão 

Avaliação como pesquisa Avaliação como instrumento de gestão 

 Fins e objetivos como hipóteses de 
pesquisa 

 Cuidado com mensuração e análise 
(inovações)  

 Temporalidade determinada pelo 
processo 

 Menor compromisso com emprego de 
resultados pelos gestores 

 Fins e objetivos como parte do objeto de 
pesquisa 

 Cuidado com a fidedignidade da 
observação e das evidências factuais 

 Oportunidade e tempestividade de 
achados e sugestões. 

 Forte comprometimento com a 
pertinência e relevância dos resultados 
para os atores e agentes. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de CHIANCA, MARINO e SCHIESARI (2001). 

A avaliação tem como objetivo fornecer conhecimento através da 

comprovação objetiva e sistemática, identificando se a situação problema está sendo 

modificada, no andamento do projeto, conforme afirma CHIANCA (2001, p. 16), quanto 

ao ponto de reflexão que considera: 

A coleta sistemática de informações sobre as ações, as características 
e os resultados de um programa, e a identificação, esclarecimento e 
aplicação de critérios, passíveis de serem defendidos publicamente, 
para determinar o valor (mérito e relevância), a qualidade, utilidade, 
efetividade ou importância do programa sendo avaliado em relação 
aos critérios estabelecidos, gerando recomendações para melhorar o 
programa e as informações para prestar contas aos públicos interno 
e externo ao programa do trabalho desenvolvido. 

Esta identificação de informações ocorre em todas as etapas dos 

projetos, de forma sincronizada e contínua: no planejamento, na implementação e no 

resultado, conforme a figura 1: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                        
                                                                      

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
       Figura 1 - Ciclo dos projetos sociais.                    Fonte: Disponível em:<www.lead.org.br>.                                  
                                                                                                  Acesso em: 15/09/05.  

Segundo CHIANCA (2001, p. 18), “a avaliação do marco zero ocorre antes 

da instalação de um determinado programa ou projeto”, contribuindo para nortear a 

equipe responsável no planejamento das ações. Já a avaliação de processo ou 

formativa “tem como objetivo prover informações essenciais sobre um determinado 

programa para que os gestores possam introduzir mudanças a fim de melhorá-lo 

ainda durante seu processo” (p. 17). Quanto à avaliação de produto ou somativa é 

conduzida após o término de um programa ou projeto, buscando julgar o mérito e a 

relevância do mesmo em relação a determinados critérios (p. 18). 

MARINO (1998, p. 23) acrescenta a chamada avaliação de impacto, 

afirmando que “o efeito final ou impacto de um projeto deve ser examinado após o 

período de implementação das ações”. Os indicadores de resultados devem ser 

comparados àqueles iniciais, observados no marco zero. 



 
                                                                        
                                                                      

 

O ciclo apresentado na figura 1 indica um conjunto de atividades 

integradas, dentro de uma unidade mínima de intervenção - o projeto social – que 

objetiva transformar um déficit social. A busca em alcançar seu objetivo está 

delimitada no espaço geográfico, no tempo e na problemática específica. Segundo o 

Project Management Institute – PMI (1999, p. 4-5), projeto é definido como um 

esforço temporário, com um início e um final definidos, empreendido para criar um 

produto ou serviço único.  

Esta condição de único entende-se como um produto ou serviço distinto 

de outros similares. Portanto, cada projeto necessita de uma equipe de avaliação, 

com membros internos e externos, onde todos tenham clareza de que os esforços 

empreendidos estão sendo relevantes para atender o objeto de mudança, em 

resposta a problemas concretos (KISIL, 2001, p. 13). Significa, portanto, uma 

atividade cotidiana, imbuída de responsabilidade, compartilhada entre todos os 

envolvidos no processo, e que estimule a possibilidade de aprenderem juntos. 

Quando um projeto se transforma numa proposta de financiamento, 

recebendo apoio de agentes financiadores, isto representa a compreensão da 

proposta de trabalho que será realizada. A perspectiva dos financiadores ao apoiar 

um determinado projeto social está relacionada ao interesse comum, ao alcance de 

resultados com impacto social. 

Para alcançar resultados capazes de gerar novas atitudes que produzam 

possíveis soluções, no processo de avaliação, é necessário internalizar o 

conhecimento dos fatos, a partir de um marco inicial como parâmetro, considerado 

um diagnóstico preliminar, elaborando um inventário de necessidades e de 

expectativas. Esta medida chama-se análise de acompanhamento, e está inserida no 

monitoramento, que se relaciona diretamente com a gestão administrativa. É 

considerado um exame periódico de controle durante toda etapa de operação do 

projeto, observando cumprimento de prazos, provisões e insumos. Segundo afirmam 

WORTHEN, SANDERS e FITZPATRICK (2004, p. 658-659), com base em BRINKERHOFF, 

existem 



 
                                                                        
                                                                      

 

[...] três zonas da avaliação de treinamento: antes, durante e depois 
do treinamento. [...] os maiores retornos são dados pelo estudo da 
zona 1 e da 3. As perguntas que seriam respondidas em cada zona 
são as seguintes: zona 1: qual é o problema? [...] zona 2: quanto às 
pessoas que receberam o treinamento aprenderam? [...] zona 3: que 
tipos de benefícios resultam do treinamento? 

O monitoramento, por ser um processo sistemático de registro e 

armazenamento das informações substantivas, está diretamente ligado à ação 

política, e demonstra a cadeia de ações e suas relações processadas, gerando uma 

comunidade de aprendizagem e um processo coletivo de avaliação. 

O modelo ‘clássico’ a seguir mostra as etapas de acompanhamento e 

análise em contínua coleta das informações durante o curso do projeto, com respeito 

ao insumo, atividade e produto, sem contemplar os seus efeitos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2 - O “‘clássico” da diferença entre                                                      Fonte: ROCHE  (2000).                           
                 monitoramento, análise e avaliação de impacto.  

A avaliação para ser considerada instrumento de gestão necessita 

ultrapassar uma visão burocrática que tem por finalidade justificar a existência de um 

projeto, devendo acrescentar conhecimento dentro da gestão. Passa, portanto, pela 

proposta de desenvolver uma cultura de avaliação dentro da cultura institucional, 

auxiliando na mudança prevista nas etapas de planejamento, do processo e no 

resultado. 

Considera-se a sistematização da prática social mais que uma avaliação 

por abranger a relação completa dos processos sociais permitindo relacionar a teoria 



 
                                                                        
                                                                      

 

e a prática da ação individual à da ação coletiva. Assim, através do conhecimento 

produzido contribuirá, a partir dos questionamentos críticos, para reconstrução de 

aprendizados de forma preventiva e para o processo de transformação de novas 

práticas (MILANI et al, p. 12), conforme figura: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
   Figura 3: Sistematização da relação entre teoria e a prática                         Fonte: Milani (2005) 

 

Este estudo considera esse movimento da sistematização da experiência 

uma contribuição para reconstituir visões integradas dos processos de intervenção 

social que permitem compreender seus próprios processos a partir de um conjunto 

de experiências. As entradas e saídas de informações fazem refletir antes, durante e 

depois do processo, materializando na sistematização e produzindo conhecimentos, 

identificando causa e efeito para melhor controle dos processos. 

 
2.1.1. Sistematizando a avaliação como fonte de aprendizagem conjunta 
 

Os procedimentos de escolha para sistematização do processo de 

avaliação são diversos devido às várias concepções ideológicas. É necessário 

escolher o que traz visibilidade das demandas quanto ao direito democrático que 

melhor responda aos anseios e promova ações educativas de aprendizagem 

(multiplicadores de conhecimento). Parte-se da premissa de que os sujeitos estão 

Teoria 

Prática 
Reflexão Reflexão

Ação Ação 

Sistematização 
da Experiência 

Sistematização 
da Experiência 

Tempo



 
                                                                        
                                                                      

 

comprometidos com a mudança, pautada pelos princípios de transparência e 

democracia.  

A teoria da democracia é entendida como uma ruptura e/ou um 

alargamento de “brecha” das conversações hierárquicas, dominação pertencente ao 

sistema, existindo possibilidade de conexões horizontais entre pessoas e grupos. 

Essa capacidade de alterar a dinâmica e a estrutura, está fundada no princípio de ser 

possível aceitar a legitimidade do outro; gerando coletivamente projetos comuns de 

convivência (MATURANA apud FRANCO 2001).  

Nessa perspectiva a democracia pode ser considerada como um sistema 

de convivência, existindo a partir de ações propositivas, gerando acordos públicos 

entre pessoas livres num processo de conversação. Rompe, portanto, o limite 

conceitual de ser apenas um regime político para uma forma de existência social 

com possibilidade de criação e/ou ampliação de novos direitos (CHAUÍ, 1995, p.12). 

A ampliação dos direitos no Estado democrático, busca trabalhar 

politicamente os diversos interesses e necessidades particulares existentes na 

sociedade, como procura instituí-los em direitos universais reconhecidos, onde a 

cidadania é definida pelos princípios da democracia. 

As diferenças filosóficas e ideológicas dos avaliadores quanto à escolha 

do método que melhor responda a sua necessidade de avaliação, justificam-se por 

não existir uma única filosofia universalmente aceita, mas diversas correntes de 

pensamento. 

Em todas as etapas, a avaliação é programada para apoiar diversos 

interesses de informação, sendo identificadas seis categorias de abordagem: 1) 

avaliação voltada para objetivos; 2) avaliação orientada para a tomada de decisões; 

3) avaliação voltada para consumidores; 4) avaliação baseada em opiniões de 

especialistas; 5) avaliação baseada em opiniões contrárias; e 6) avaliação baseada 

na participação (CHIANCA; MARINO; SCHIESARI, 2001, p. 19). 



 
                                                                        
                                                                      

 

Cada uma dessas abordagens traz uma crítica quanto ao alcance de 

resultados e aplicação, como demonstrado no quadro a seguir: 

Quadro 3 - Diferentes abordagens da avaliação sistemática formal 

Categoria Objetivo Análise crítica 

1) Avaliação voltada para     
Objetivos 

Julgar em que medida metas e  
objetivos esperados foram 
alcançados. 

Não possibilita a aprendizagem 
Emancipatória que tem por base 
a participação. 

2) Avaliação orientada para a 
tomada de decisões 

Suprir necessidade de 
informação para os gestores. Processo pouco democrático. 

3) Avaliação voltada para 
consumidores 

Realizar pesquisa de opinião 
dos beneficiários da ação 
social. 

Os beneficiários são 
informantes, porém não 
participam do processo. 

4) Avaliação baseada em 
opiniões de especialistas 

Buscar conhecimentos técnico-
profissionais de especialistas 
no julgamento da qualidade de 
um projeto ou programa. 

O grau de subjetividade 
envolvido na opinião, mesmo 
de um especialista, segundo 
suas crenças, pode gerar 
conflitos. 

5) Avaliação baseada em 
opiniões contrárias 

Desenvolver pontos de vista 
opostos por diferentes 
avaliadores. 

Realizada quando existem 
problemas ou crises que 
precisam de solução, 
reforçando a prática de se 
avaliar os projetos somente 
quando há problemas.  

6) Avaliação baseada na  
Participação 

Envolver pessoas interessadas 
ou influenciadas pelo programa 
ou projeto avaliado. 

Considera-se a que mais se 
aproxima da consistência em 
participação por  ter 
ponderações a partir do senso 
crítico das pessoas que estão 
envolvidas em todo o processo 
tendo voz de mudança, apesar 
da possibilidade de alguma 
manipulação política de 
grupos. 

   Fonte: Elaborado pela autora a partir de CHIANCA, MARINO e SCHIESARI (2001). 

A abordagem avaliativa que oportuniza uma aprendizagem institucional 

deverá estar pautada no princípio democrático de participação de todas as pessoas 

envolvidas que, a partir do senso crítico, tenham oportunidade de voz. Esta avaliação 

deverá ser estruturada formalmente, sistematizada – para que possa ter influência 

nas decisões estratégicas – e formativa, por apresentar objetivo de prover 



 
                                                                        
                                                                      

 

informações essenciais para que possam ser introduzidas mudanças durante seu 

processo de implementação (CHIANCA, MARINO e SCHIESARI , 2001, p. 17).  

Neste estudo, considera-se a avaliação de impacto social - como 

processual – aquela que se propõe a identificar as mudanças significativas e 

permanentes ocasionadas pelas ações do projeto que fazem diferença na vida das 

pessoas e que as leva a atitudes de mudança de comportamento através, também, 

de seu potencial. Não necessariamente é preciso esperar o final do processo para 

que essas respostas possam ser dadas, pois algumas mudanças consideradas 

imediatas e previsíveis podem ser evidenciadas. 

Na opinião de BARREIRA (2002, p. 47): 

Várias opções podem ser com freqüência usadas em conjunto, dentro 
da mesma avaliação. Podem ser utilizadas opções combinadas, 
como, por exemplo, a avaliação de implementação de um programa e 
de seus resultados, ou a avaliação formativa combinada à avaliação 
somativa. 

Esta forma de procedimentos múltiplos beneficia a tomada de decisão e 

o aprendizado, por ser mais abrangente, como também evidenciam de forma 

transparente todas as ações e seus efeitos imediatos e pretendidos, mediatos, no 

campo social. 

Segundo COSTA e CASTANHAR (2002):  
 

O processo de avaliação será facilitado e mais útil se baseado em um 
planejamento consistente, capaz de estabelecer relações causais 
entre atividades e produtos; produtos e resultados que permitam 
atingir as metas visadas; resultados que causem efeitos mais ou menos 
precisos e respondam pelo alcance de um objetivo específico; e 
efeitos que produzam o impacto pretendido pelo propósito ou missão 
do programa; de tal sorte que se busque fazer com que as atividades 
de fato contribuam para o alcance desse mesmo propósito [...].  

De acordo com a definição dos autores acima, pode-se relacionar a cada 

etapa do processo de avaliação os seguintes resultados: 

• Objetivos – efeito; 
• Atividades – processo; 



 
                                                                        
                                                                      

 

• Produtos – qualidade; 
• Resultados – metas; 
• Propósito ou missão – impacto. 

Para compreensão dos enfoques abordados nas etapas do processo 

buscando avaliação dos impactos, é relevante o entendimento sobre distinção entre 

o enfoque da eficiência, da eficácia, da consistência para identificação dos impactos. 

Em síntese observa-se que: 

a) a eficiência refere-se à relação dos recursos utilizados nos programas 

(inputs)  com os resultados alcançados (outcomes); 

b) a consistência à relação das atividades e processos existentes nos 

programas com os resultados alcançados (outcomes); 

c) a eficácia consiste na relação dos resultados, produtos, gerados pelos 

programas (outputs) com os resultados alcançados (outcomes); 

d) o impacto consiste na relação dos resultados alcançados e efeitos 

produzidos (outcomes) com a mudança na vida das pessoas (ROCHE, 

2000, p. 43). 

A avaliação de impacto, portanto, busca evidenciar os efeitos produzidos 

sobre uma população alvo de um programa social. O foco do estudo é identificar 

mudanças nas condições de vida de um grupo-alvo ou de uma comunidade, como 

resultado de um programa, e em que medida as mudanças ocorreram na direção 

desejada. Esta abordagem é realizada no ciclo das etapas do programa, durante o 

monitoramento do impacto, e após o encerramento das atividades de intervenção, 

buscando identificar níveis de impacto previamente planejados. 

Em razão das necessidades de incorporar uma metodologia integral de 

avaliação de impacto social pesquisadores têm utilizado três níveis de análise, que 

irão indicar os resultados e retornos alcançados pelos investimentos sociais, 

conforme explicita FONTES (2005):  



 
                                                                        
                                                                      

 

1) Análise Financeira (AF) – busca identificar a relação de custo-

efetividade, fornecendo informações dos investimentos que serão 

utilizados; a análise apontará para a melhoria da capacidade de 

gerenciamento, sustentabilidade financeira do programa e os custos 

referenciais. 

2) Análise Econômica (AE) – está voltada para a razão do custo-

benefício e, a partir de uma análise financeira, realiza comparações com 

indicadores socioeconômicos, visando três tipos de resultado: aumento 

da produtividade, redução de perdas e melhoria da qualidade de vida; 

os benefícios são demonstrados de forma quantitativa e qualitativa. 

3) Análise Social (AS) – identifica a redução das diferenças 

sociais, como também na qualidade de vida, bem estar e liberdade; a 

partir de uma análise associada às etapas anteriores, demonstrando o 

índice de redução das desigualdades sociais e as transformações 

sociais ocasionadas pelos programas.  

Os resultados da análise da dimensão social apontarão o índice de 

transformação e diminuição das diferenças sociais, e o efeito dessa transformação 

na vida das pessoas. 

Os julgamentos na avaliação deverão ser feitos de forma específica, em 

todos os níveis de participação social em que os beneficiados estão inseridos, pois 

dependerá do contexto social local. A mudança, portanto, acontece devido a uma 

combinação das atividades que está em contínua dinâmica com o contexto local.  

De acordo com Carvalho (2001, p. 89), “a avaliação precisa captar a 

multidimensionalidade sinalizada pelas especificidades do social”. Estas estão em 

um determinado contexto da realidade onde o processo de avaliação necessita 

compreender a diversidade das dimensões, uma vez que o desenvolvimento e as 

mudanças não podem ser considerados produtos isolados de uma determinada 

intervenção.  



 
                                                                        
                                                                      

 

As mudanças são produtos de uma relação entre as ações e o contexto 

que, de forma conjunta, se relacionam fortalecendo vínculos, para produzir 

possibilidade de conquistas. De acordo com ROCHE (2000, p. 42), “o grau até onde o 

contexto de um projeto influência a mudança aumentará quanto mais elevarmos na 

cadeia de impacto” 

Em estudos tradicionais a natureza da mudança é indicada em uma 

relação linear onde: um insumo A conduz a um resultado B e a um efeito ou 

impacto C. Esses modelos foram evoluindo com crescente interesse de defesa 

não-linear, que evidencia a influência do ambiente onde está ocorrendo a 

mudança, reconhecendo não só que A e B podem influenciar um ao outro, mas 

também que essas interações podem resultar no mesmo insumo produzindo 

inesperados ou diferentes resultados.  

Segundo ROCHE (2000, p. 40), “isto significa que a mudança que ocorre 

depende de eventos específicos das pessoas e das condições presentes em 

determinada situação, bem como da ação ou atividade posta em prática”. Resulta 

que na utilização dos mesmos insumos não necessariamente ter-se-ão os mesmos 

resultados na cadeia de impacto, pois estes dependerão de diversas variáveis, 

dentre elas, pessoas trabalhando em equipe. O plano de ação de um projeto social 

deveria elaborar uma lista de todas as relações de causa e efeito, indicando como 

cada ação contribuiria para o objetivo final: a mudança planejada. 

Para este estudo, entende-se como mudança planejada uma forma 

estratégica de gestão, sendo um processo de construção social, que produz toda a 

complexidade e dinamismos próprios da condição humana, de modo compartilhado 

enquanto um projeto coletivo (CARDOSO; GUIMARÃES; CUNHA, 2001, p. 24). Esse 

projeto coletivo é constituído pelo sujeito da ação, a própria realidade, outros 

agentes-sujeitos e a ação.  

Considera-se sujeito da ação aqueles que buscam um futuro e que têm 

capacidade de agir para que aconteça, podendo ser um indivíduo, um grupo ou uma 

organização. Outros agentes-sujeitos buscam algo em comum com capacidade de 



 
                                                                        
                                                                      

 

poder para influenciar na construção desse futuro. A ação propriamente dita 

considera-se aquilo que precisa ser feito para que se produzam os resultados 

esperados. A figura a seguir identifica os elementos essenciais para acontecer esse 

projeto compartilhado e estratégico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4: Elementos essenciais de ação estratégica    Fonte: CARDOSO;GUIMARÃES; CUNHA, (2001). 
                compartilhada 

 

Os elementos: ação, realidade, sujeito da ação e outros agentes-sujeitos; 

constituem uma perspectiva dialética levando a uma análise de todas as situações 

por uma dupla face - positiva e negativa, considerando as polarizações que facilitam 

ou dificultam a consecução dos objetivos pretendidos da mudança (CARDOSO; 

GUIMARÃES; CUNHA, 2001, p. 21).   

A mudança como processo é composta inicialmente pela fase de consciência 

da necessidade de mudar e pela fase do agir de forma direcionada para o estado 

desejado a partir de atitudes, terá como efeito à mudança de comportamento, 

implicando a externalização de algo que foi aprendido através da implementação de 



 
                                                                        
                                                                      

 

ações. A partir de parâmetros quantitativos e qualitativos pode-se avaliar o grau da 

amplitude e de alcance do resultado do processo de mudança. 

Logo, os sujeitos da ação e outros agentes-sujeitos devem ser capazes de 

desenhar, articular e empreender mudanças, macro e microssociais, que restituam a 

eqüidade e construam cidadania, resultantes não de uma soma de indivíduos, mas 

da interação entre eles. Esta forma estratégica implica em escolhas que definirão o 

caminho a percorrer de forma situacional, devido à constante mudança de contexto, 

devendo ter, portanto, uma ação capacitadora que se propõe a uma direção cultural. 

 
2.2. CULTURA AVALIATIVA: UMA QUESTÃO DE PRÁTICA SOCIAL PARA O DESENVOLVIMENTO 

INTEGRADO 

 

No preâmbulo do texto constitucional, o desenvolvimento aparece como 

um dos valores supremos, sendo um dos elementos fundantes do discurso do bem-

comum, e efetivamente um dos objetivos fundamentais da República Federativa do 

Brasil, de acordo com o preceito constitucional (1988): 

Art. 3o Constituem objetivos fundamentais da República Federativa 
do Brasil: 

I – construir uma sociedade livre, justa e solidária; 

II – garantir o desenvolvimento nacional; 

III – erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 
desigualdades sociais e regionais; 

IV – promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, 
sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. 

O significado da palavra desenvolver implica mudança, que no contexto 

de uma comunidade pode-se entender por tornar dinâmica suas potencialidades. 

Assim, se faz necessário, pessoas com condições de tomar iniciativas, assumindo 

responsabilidades de forma coletiva com o poder local e outros sujeitos atores, 

buscando mudanças planejadas. Significa uma participação da sociedade, tendo 

como indicador de impacto social o direito à cidadania. Basicamente, é preciso que 



 
                                                                        
                                                                      

 

as pessoas tenham acesso à renda, à riqueza, ao conhecimento, e ao poder. 

(FRANCO, 2000). 

A dimensão do conceito de desenvolvimento, nessa perspectiva, não se 

limita apenas ao aumento de renda pela população, mas à capacidade e à 

possibilidade de influir nas decisões públicas. Segundo Franco (2000),   

Quando se fala aqui em desenvolvimento fala-se, portanto, em 
melhorar a vida das pessoas (desenvolvimento humano), de todas 
as pessoas (desenvolvimento social), das que estão vivas hoje e das 
que viverão amanhã (desenvolvimento sustentável). 

O desenvolvimento, neste estudo, não está sendo considerado apenas 

em seu aspecto de crescimento econômico, mas como uma estratégia ou processo 

que implica, em mudanças culturais, sociais, econômicas, políticas e ambientais, 

interconexas, expandindo as liberdades e melhorando as condições da qualidade de 

vida das pessoas. 

De acordo com FRANCO (2000),  

Argumenta-se que os excluídos não terão condições de participar de 
espaços democráticos de decisão sobre temas que tenham a ver 
com as suas vidas se não forem capacitados para tanto. Diz-se que 
a participação sem qualificação é apenas parte de uma manobra 
para cooptar e envolver, e que os processos de constituição de 
fóruns, conselhos ou agências de desenvolvimento com a 
participação dos excluídos não passarão de uma formalidade se 
estes excluídos não forem sujeitos de processos pedagógicos 
libertadores nos quais tomem consciência do seu papel, das suas 
necessidades, dos seus direitos e das suas potencialidades. 

Tem-se o entendimento de que: uma equação do desenvolvimento 

deverá estar diretamente relacionada à integração dos três capitais: capital humano - 

refere-se à capacidade de criar e recriar o conhecimento; do capital social - refere-se 

aos níveis de organização de uma sociedade; e do capital natural – refere-se às 

condições ambientais, físico-territoriais herdadas. Portanto, o processo de 

desenvolvimento constituirá uma estratégia que busque melhoria da qualidade de 

vida da população em unidades sócio-territoriais, buscando romper com o ciclo da 

pobreza a partir de novas relações políticas e sociais. 



 
                                                                        
                                                                      

 

De acordo com GUERRA (2002, p. 346), 

A participação dos atores econômicos e sociais nas políticas de 
desenvolvimento local advém de uma certa concepção de território 
como sujeito que apela à participação dos atores e ao 
reconhecimento de que participam do desenvolvimento, mesmo que 
ainda não estejam definidos os meios e as modalidades de conectar 
as diferentes redes e, mais particularmente, as que permitem 
associar os atores econômicos e sociais.  

Essa estratégia para o processo de desenvolvimento, leva a repensar em 

mudanças nas relações de poder instauradas nas unidades físico-territoriais, 

exigindo uma reconsideração da vida social, ou seja, mudanças no processo social. 

Esta mudança, ou desenvolvimento, depende, portanto, de um pacto com 

pessoas viabilizando a associação de interesses dentro de um território envolvendo 

diversos atores sociais. Significa reconstruir novas relações sociais apontando para 

uma identificação de uma estrutura organizacional com poder horizontal, nesse 

espaço, com identidade própria, contemplando a diversidade e complexidade de 

culturas e distintas territorialidades para que aconteça a implementação das ações 

estratégicas planejadas. 

Para construção de novas institucionalidades faz-se necessário uma 

ação pedagógica de construção de empoderamento local para que representem as 

novas relações no território. Trata-se, portanto de novos espaços legítimos de 

negociação e democratização da vida social, econômica e política. Assim o território 

torna-se um ator fundamental no desenvolvimento deixando de ser objeto.  

Pode-se descrever, dentre outros, alguns dos elementos essenciais para 

construção desse novo espaço: pessoas objetivando alimentar parcerias, mudança 

de modelos mentais, compromisso e paixão, valores compartilhados, confiança, 

comunicação e transparência. 

Outro aspecto relevante é a institucionalização, com significado de dar 

identidade. Para essa nova visão institucional, pode-se também elencar alguns 

elementos essenciais: a gestão compartilhada com participação efetiva da 

comunidade; flexibilidade de programas de acordo com a realidade local; socializar a 



 
                                                                        
                                                                      

 

informação; controle social; parceira com objetivos e funções claras, com visão e 

ação em rede. Uma política de desenvolvimento do território deverá constituir uma 

estratégia consistente e não assistencial diante do problema da pobreza e das 

desigualdades. 

A avaliação de impacto social requer mensurar as dimensões de 

conhecimentos históricos de forma específica para cada território em sua realidade 

local, propor de forma comum uma linha de base, estatística informativa, com 

levantamento de dados quantitativos e qualitativos territoriais e com análise de 

avanços relacionados às suas potencialidades locais de suas vocações como pólos. 

 
2.2.1. Desenvolvimento das capacidades como fonte de poder relacional 
 

A avaliação na perspectiva de mudança social necessita que as pessoas 

e organizações desenvolvam seus valores próprios, que haja mudança estrutural de 

comando-controle para uma autonomia decisória, implicando participação com 

delegação de poder, ou seja, empoderamento das pessoas. Neste estudo, entende-

se empoderamento como o desenvolvimento das capacidades dos sujeitos, suas 

comunidades e representações, para que possam poder saber escolher, construir e 

implementar novas alternativas que beneficiem seu entorno social (ROMANO, 2002).  

Dentro do princípio capitalista, o empoderamento, inserido na mudança 

da estrutura organizacional, possui natureza competitiva de mercado, tendo como 

objetivo aumentar rendimentos e minimizar custos com o lema “produtividade através 

das pessoas”, que está historicamente relacionado à gestão de recursos humanos e 

gestão da qualidade total, buscando superar a separação entre a tomada de decisão 

pelos administradores e a execução da ação pelos trabalhadores de forma submissa. 

Essa inquietação, herdada da década de 1920, através das idéias de Taylor, 

considerado o pai da administração científica, influenciou administradores a 

pensarem nos melhores métodos para se executar o trabalho, que, enquanto 

apresentava sucesso em termos produtivos, gerava alienação, conflito e 

absenteísmo nos trabalhadores.  (WILKINSON, 1998, p. 41). 



 
                                                                        
                                                                      

 

Na década de 1960 desenvolvem-se teorias contrapondo-se ao 

paradigma taylorista, identificando o valor agregado de benefício moral do trabalhador a 

partir de técnicas motivacionais, considerado como investimento e não custo. Na 

década de 1970 consolida-se o interesse na democracia industrial, com abordagem 

comportamental, enfatizando a participação do trabalhador. O interesse de agregar valor 

nos ambientes organizacionais se fortalece na década de 1980, com ênfase no 

trabalho em equipe, emergindo uma forma moderna denominada empoderamento, 

baseada em conceitos atrelados à cultura de empresas empreendedoras e aos 

movimentos gerenciais como total quality management (TQM) e human resource 

management (HRM). 

A TQM consiste, segundo JURAN (1993, p. 12), de “um sistema de 

atividades direcionadas para o consumidor, dando poder aos funcionários, 

aumentando rendimentos e reduzindo custos”; e a HRM está intimamente ligada com 

total employee involvement and empowerment (TEIE), cuja principal idéia está 

centrada, de acordo com GOETSCHI (1994, p. 157), “na ajuda que os funcionários 

podem dar uns aos outros dentro da empresa”. Na década de 1990 a racionalização 

exige rapidez e flexibilidade nas práticas organizacionais, ficando inevitável a 

discussão sobre o empoderamento associado à alta qualificação profissional e nova 

tecnologia (WILKINSON, 1998, p. 2), conforme demonstra o quadro 4, que relaciona 

algumas das características de mudança nas estruturas organizacionais modernas e 

pós-modernas. 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                        
                                                                      

 

Quadro 4 - Organizações modernas e pós-modernas 
Organização clássica, 

Burocrática ou moderna Organização pós-moderna 

Estrutura simples (relativamente) Complexa (fronteiras indistintas) 

Hierárquica (comunicação vertical) Horizontalizada (redes de trabalho) 

Mecânica (linear e interligada) Holográfica (grupos de trabalho autônomos 
integrados) 

Determinada (estável e controlada) Indeterminada (capacitada para decisões, instável 
e imprevisível) 

Causalidade linear é assumida (lógica) Causalidade mútua (pensamento sistêmico) 

Objetiva solução ordenada de problemas Entendimento subjetivo 

Imutável Espontaneamente mutável 

Fonte: Sykes, Simpson e Shipley (1997). 

Em relação ao comprometimento das pessoas envolvidas no ambiente 

organizacional, este se modifica mediante a participação na gestão compartilhada, 

com mudança de comportamento e atitude na implementação da ação, conforme 

apresentado no quadro a seguir. 

Quadro 5 – Diferença no comprometimento 
 

Comprometimento externo Comprometimento interno 

Atividades são definidas por outros. Indivíduos definem atividades. 

O comportamento necessário para realizar as 
Atividades é definido por outros. 

Indivíduos definem o comportamento necessário 
para realizar as atividades. 

Metas de desempenho são definidas pela 
gerência. 

Gerência e indivíduos, em conjunto, definem 
metas de desempenho que são desafiantes para 
o indivíduo. 

A importância da meta é definida por outros. Indivíduos definem a importância da meta. 

Fonte: ARGYRIS (1998). 

 

Este modelo, apresentado por Chis Argyris pioneiro no estudo do 

aprendizado organizacional, tem como proposta modificar a regra do aprendizado 

antes restrita à correção do erro detectado pelo aprendiz, sem observação dos 



 
                                                                        
                                                                      

 

valores inerentes ao modelo aplicado, seja este um modelo de mensuração, decisão 

processamento, comunicação dos resultados. 

Esta nova proposta rompe com o estado de reprodução, que significa 

apenas cumprir tarefas, para um estado de criação/estado da arte por promover a 

adaptabilidade e a flexibilidade na implementação de modelos. Segundo afirma 

ARGYRIS ( 2002, p. 110),  

Quando descrevo a organização que aprende, em meu livro 
“Organizational Learning II”, mostro que os responsáveis pelo 
aprendizado organizacional são os indivíduos. As organizações 
podem criar um ambiente que permita que esses indivíduos 
aprendam, mas são os indivíduos que têm a capacidade ou a 
competência de aprender a fazer algo. 

                                                                                                                                           

Os indivíduos desempenhando as funções de agentes/gestores, agindo a 

partir da autonomia que lhes foi concedido, responderam de forma solidária por atos 

administrativos em suas organizações sobre as tarefas que lhes foram confiadas, 

como pelas decisões tomadas ou negligênciadas, decisões essas sobre diferentes 

eventos econômicos, seja de compra, venda, captação e aplicação de recursos 

dentre outros.  A tomada de decisões deverá está pautada pela busca da otimização 

dos resultados, de modo que as atividades que estão sob sua responsabilidade 

contribuam favoravelmente para o resultado global da organização (GUERREIRO, 

1999, p. ). 

Essa competência, em identificar os rumos das entidades através de 

eventos econômicos, está presente em todas as etapas do processo de planejar, 

executar e controlar as atividades, sendo os gestores/lideranças avaliados pelos 

resultados esperados, economicamente mensurados em relatórios de prestações de 

contas, sendo estes analisados em suas múltiplas dimensões de interpretações a 

partir da responsabilidade que lhes foi confiada. 

Esta é uma inovação recente em termos de proposta de modelo de 

mensuração e informação de resultados, modelo que tem sido desenvolvido por uma 

equipe de pesquisadores da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade 



 
                                                                        
                                                                      

 

da Universidade de São Paulo – FEA/USP, tendo como precursor o Prof. Armando 

Catelli. 

         A Gestão Econômica significa administração por resultados e tem como 

objetivo otimizar tal resultado esperado através da melhoria da produtividade e da 

eficiência operacional, tendo seu escopo direcionado para a eficácia empresarial. 

Este modelo conceitual de gestão econômica, conhecido pela sigla GECON, também 

considera relevante nos processos operacionais da organização, por ter como 

diretrizes o grau de participação dos gestores nas decisões, fomentar a competência 

das pessoas e estimulá-las ao atingimento dos objetivos propostos (RIBEIRO FILHO 

apud CATELLI, 2005, p. 56). 

Como um dos principais componentes do modelo GECON refere-se a 

crenças e valores existentes, ponto central da teoria institucional que, a partir de um 

grupo social, formam hábitos, quando institucionalizados formam rotinas, moldando 

as instituições, influenciando em suas atividades, declarados formalmente em 

procedimentos a partir de regras. Estas regras têm como base o conhecimento tácito 

e não o da reflexão, podendo influenciar negativamente na mudança estratégica ou 

inibindo o pensamento inovador (BOWMAN apud GUERREIRO, FREZATTI, CASADO; 2006, 

p. 11). 

 Tornam-se perceptíveis, como necessidade, o fortalecimento das 

competências técnicas e habilidades sociais dos gestores/lideranças, para que 

melhorem o grau de participação de forma coletiva, onde cada unidade de liderança/ 

em seus postos de responsabilidade influencie sobre o processo de tomadas de 

decisões, garantindo o equilíbrio e adaptação ao ambiente operacional, necessários 

para a continuidade. Como ponto central destaca-se o estímulo para o trabalho em 

equipe como questão estrutural e não com um olhar comportamental, onde o pensar 

e o interagir das pessoas passem por uma mudança nas formas como as pessoas e 

a organização pensam e interagem no processo de aprendizagem. 

À medida que as habilidades são fortalecidas, criam-se novas formas de 

percepção e sensibilidade que as levam a ver e vivenciar o mundo de maneiras 

diferentes, que permitem a possibilidade de surgimento de novas crenças e pontos 



 
                                                                        
                                                                      

 

de vistas com pressupostos, realimentando o ciclo. Constata-se que esse 

desenvolvimento não está apenas na aquisição de novas capacidades, mas, de 

mudanças fundamentais de mentalidades individuais e coletivas onde possam 

projetar mudanças experiências compartilhadas que visem os fins desejados. 

Esta aprendizagem transforma a capacidade de agir organizacional 

mesmo em face à circunstâncias de mudanças, criando e adotando pressupostos 

básicos compartilhados que são perpetuados ainda que membros da organização 

sejam substituídos. Essa postura de mudança cultural através da evolução envolve 

um aprender do novo, podendo ter um significado de revolução. 

A forma de atingir estes fins é adquirindo habilidades que permitam 

melhorar a forma de raciocinar e comunicar-se, sendo: reflexão e inquirição, 

associado a uma prática regular (Senge et alii, 1996, p. 223). Esta prática pode estar 

nas relações sociais pessoais, familiares, comunitárias e também nas relações 

profissionais construindo infra-estruturas organizacionais como por exemplo: o 

planejamento de cenários. 

Na implementação de programas de fortalecimento das capacidades e 

habilidades nas organizações, as capacitações levam em consideração os conflitos 

organizacionais e a descentralização de decisão, buscando quatro dimensões de 

implementação: visão compartilhada, gerenciamento, reconhecimento institucional, 

conhecimento e aprendizagem de novas habilidades (HERRENKOHL; JUDSON; 

HEFFNER, 1999, p. 375 apud RODRIGUES; SANTOS), apresentando diferenças de 

resultados de desempenho. Todas essas mudanças no ambiente empresarial 

buscam gerar benefícios privados pelo retorno esperado do investimento realizado, 

conforme demonstra o diagrama a seguir, referente ao ciclo do resultado de 

inovação. 

 

 

 

 



 
                                                                        
                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura 5 - Ciclo do empoderamento                                     Fonte: Quinn e Spreitzer (1999). 

Na lógica dos programas sociais o ambiente organizacional deverá 

buscar o fortalecimento do sujeito, aumentando sua capacidade de resposta e 

criando ambientes favoráveis, para o fortalecimento/empoderamento em si e nos 

outros – mudança nas relações de dominação - estimulando a construção de redes 

de relações, integrando todos como sujeitos históricos para empreender a mudança 

de comportamento.  

Por meio do empoderamento busca-se de forma consciente romper com 

as relações de dominação que sustentam a pobreza e a tirania, ambas fontes de 

privação das liberdades substantivas; procurando combater a ordem naturalizada ou 

institucionalizada dessa dominação, que pode ser econômica, política, cultural ou 

social, buscando construir relações e ordens mais justas e eqüitativas. 

Para a avaliação de impacto social considera-se a abordagem de 

empoderamento, ou apropriação, como um processo social e político, e não uma 

técnica ou metodologia, levando em consideração o desdobramento dos conflitos no 

processo de mudança que, uma vez deslanchado, permeia e se infiltra em outras 
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dimensões vividas pelas pessoas e grupos sociais. O empoderamento provoca um 

processo multiplicador considerado como fermento social, que está mais para 

inovação criativa que para evolução controlada (ROMANO, 2002). 

Nesse processo político a avaliação procura identificar a expansão e 

expressão da liberdade do sujeito histórico, evidenciando o enfrentamento da 

situação de dominação, que tem como questão fundamental a relação de poder.  

Entender o sentido da questão poder passa por uma pluralidade de 

vertentes, tendo-se, na econômica-política, o entendimento de poder como a 

capacidade de controle sobre algo ou alguém. Isso acontece quando relaciona a 

abordagem de “poder sobre”, apresentado como algo transferível, tomável, que, se 

alguém ganha poder, outros o perdem em um jogo de soma zero (ROMANO, 2002). 

Essa vertente tem como base a explicação dos fenômenos históricos a 

partir de fatores materiais, o que é denominado por Karl Marx de “materialismo 

histórico”, sendo as relações basilares da sociedade as relações de produção em 

que surgem conflitos de interesses devido ao poder da posse do capital, garantindo o 

poder dentro das organizações, através da submissão da vontade do trabalhador 

para garantir sua sobrevivência. 

Segundo WEBER apude BOUDON (1995), “o poder significa possibilidade 

de fazer triunfar no seio de uma relação social a sua própria vontade mesmo contra 

resistência”, separando as relações de produção e as relações na produção, 

alterando a possibilidade de escolha a partir do interesse, onde a característica do 

poder passa a ser relacional, por se estabelecer nas relações sociais, e intencional 

devido à prevalência de uma vontade sobre outro, apesar de haver resistência 

(FILHO, 2002).  

Em uma outra vertente, a psicológica, encontra-se uma discussão em 

PAGÉS (1987) que explica o poder através das relações inconscientes entre as 

organizações e as pessoas. Os conflitos existentes na política de atuação, das 



 
                                                                        
                                                                      

 

organizações, passa por um processo de transformação na relação de coesão-

vantagem para relação angústia-prazer. Essa transformação possui três processos: 

mediação, a oferta de vantagem; introjeção, contradição psicológica de viver a 

relação amor-ódio consigo mesmo; e consolidação ideológica, encontra na ideologia 

da empresa um amparo (FILHO, 2002).    

Outra vertente de concepção, tem origem em FOUCAULT que considera o 

poder como uma prática social, relacional, pois envolve vínculos, construída 

historicamente a partir de práticas, técnicas e procedimentos. Esse pensamento vai 

de encontro à perspectiva negativa do poder, não se explicando apenas pela sua 

função repressiva, mas pelo aspecto de controle para que as pessoas possam 

desenvolver suas potencialidades influenciando as relações. Isso significa a não 

existência de uma natureza ou característica de poder, mas de uma vigilância de 

espaços como instrumento de controle. 

Essa vigilância produz influência, que busca eliminar formas de 

dominação, implica construir relações mais justas, lidando com conflitos do poder. É 

necessário que nessa relação social haja algum grau de liberdade para haver 

resistência (IORIO, 2002). 

Quadro 6: Ampliando a perspectiva de concepção do poder em Foucault 
 

Tipos de exercício do poder através de Foucault 

Poder para Possibilidade de poder fazer algo 

Poder com Possibilidade de enfrentar problemas de forma conjunta 

Poder de dentro Possibilidade de aceitação dos outros como iguais 

 Fonte: elaborado pela autora a partir de IORIO (2002) 

 

Quando o exercício do poder relacional é exercido, não significa reduzir o 

poder do outro, mas implica desenvolvimento em mudanças nas relações de 

dominação ocorrendo conflitos com negociações. Para isso é relevante observar a 



 
                                                                        
                                                                      

 

construção conjunta da estratégia de ação com liberdades substantivas e 

instrumentais dos sujeitos, onde o empoderamento pode constituir um caminho para 

garantia da construção coletiva (SEN, 2001). 

A pobreza, nesse contexto, pode ser constituída por relações de poder, 

existindo um estado de desempoderamento do sujeito. Defender que o poder é 

relacional é compreender que se constitui numa rede de relações sociais entre 

pessoas, que têm algum grau de liberdade, e somente existe quando se usa. Este 

estudo aponta para o entendimento de que o poder está presente em todas as 

relações, onde estas relações não existiriam de forma natural, sem poder. Assim o 

esquema do processo de empoderamento segundo STROMQUIST apud COSTA (1998): 

Quadro 7: Esquema do processo de empoderamento 
 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
     
    Fonte: STROMQUIST apud COSTA (1998). 

 

Nesse processo o compromisso parte das pessoas que desencadeiam 

no nível micro até o nível macro de acordos coletivos. A função dos agentes de 

mudanças está em possibilitar um ambiente favorável, em que as pessoas tenham 

condições de descobrimento de suas potencialidades e habilidades, para si 

empoderarem a si mesmas. Entende-se que ninguém empodera o outro, mas as 

pessoas é que em um determinado momento “enxergam” seus potenciais. 
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Nessa concepção a resistência é uma forma de poder: onde há poder há 

resistência. O empoderamento torna-se uma estratégia de mudança essencial no 

processo político, diretamente atrelado ao processo social, influenciando a 

capacidade dos sujeitos e atores de alterar as correlações de forças, em nível macro 

e micro, de poder implementar e se beneficiar de suas escolhas.  

No combate à pobreza, a abordagem de empoderamento implica no 

desenvolvimento das capacidades das pessoas e de suas organizações para poder 

superar as principais fontes de privação das liberdades, construir novas opções, 

poder e saber escolher, poder implementar e poder se beneficiar de suas escolhas.  

As concessões ou não, no processo do relacionamento, como forma de 

poder relacional, têm a linguagem como um construto das relações do ser humano 

com os outros e não apenas como uma estrutura cerebral, segundo afirma 

MATURANA (1998, p. 27), “[...] Reconheço também que a linguagem não se dá no 

corpo como um conjunto de regras, mas sim no fluir em coordenações consensuais 

de conduta [...]”, sendo um dos caminhos de valorização dos processos de 

relacionamentos. Assim a conversa, na ação educativa, pode ser considerada como 

um elemento central na relação que produz o conhecimento. 

De acordo como MATURANA (1998, p. 80), “A palavra conversa vem da 

união de duas raízes latinas, ‘cum’, que significa ‘com’, e ‘versare’, que significa ‘dar 

voltas’, de maneira que conversar, em sua origem, significa ‘dar voltas com’ outro”. 

Portanto pode-se afirmar que a conversa constitui-se, assim, em um dos espaços 

relacional por excelência na ação educativa. 

Entende-se, portanto, que a superação da pobreza está além da provisão 

de bens e serviços: auto-estima, autonomia. Essencialmente deverá haver mudança 

nos comportamentos, atitudes e relações entre executores e beneficiários dos 

programas. Esse pensamento do poder relacional, que revoluciona a teoria e a 

prática do desenvolvimento, mostra que a qualidade das nossas vidas não deveria 

ser medida pela nossa riqueza, mas sim pela nossa liberdade. Segundo SEN (2001, 

p. 52):  



 
                                                                        
                                                                      

 

As liberdades subjetivas incluem capacidades elementares como, por 
exemplo, ter condições de evitar privações como a fome, a 
subnutrição, a morbidez evitável e a morte prematura, bem como as 
liberdades associadas ao saber ler e fazer cálculos aritméticos, ter 
participação política e liberdade de expressão, etc. Nessa perspectiva 
constitutiva, o desenvolvimento envolve a expansão dessas e de 
outras liberdades básicas. É o processo de expansão das liberdades 
humanas, e sua avaliação tem que basear-se nessa consideração. 

Os programas sociais, com ações educativas, podem ser o canal para 

facilitar a construção de vínculos e oportunizar que as pessoas possam ter 

consciência de suas escolhas, com capacidade de fazer ou deixar de fazer coisas, 

conforme afirma SEN (2001, p. 26): 

Com oportunidades sociais adequadas, os indivíduos podem 
efetivamente moldar o seu próprio destino e ajudar uns aos outros. 
Não precisam ser vistos, sobretudo, como beneficiários passivos de 
engenhosos programas de desenvolvimento. Existe, de fato, uma 
sólida base racional para reconhecermos o papel positivo da 
condição de agente livre e sustentável [...]. 

A sustentabilidade dos benefícios mútuos está na construção de redes de 

relacionamentos que possuem valor agregado como capital social, os quais são 

praticamente não mensuráveis, porém, percebidos e refletidos no tecido social. A 

teoria das redes sociais, consideradas o próprio tecido da sociedade, analisa as 

interações que se estabelecem entre sujeitos sociais, identificando a 

interdependência e a influência na criação de oportunidades, com alianças 

estratégicas e parcerias com vínculos horizontais e de complementaridade.  

Portanto, mais do que os compartilhamentos de objetivos comuns e 

procedimentos normativos e processuais, são exigidos uma gestão social 

envolvendo mobilização, articulação e comunicação contínua entre os 

comprometidos com a mudança (CARVALHO, 1998, p. 26-27), com transparência nas 

decisões, na negociação e na participação. Isso significa mudança e que implica em 

desenvolvimento. 



 
                                                                        
                                                                      

 

 
2.3. AVALIAÇÃO NA PERSPECTIVA DE MUDANÇA SOCIAL 

 

Um projeto social é definido como uma unidade mínima de alocação de 

recursos que, através de um conjunto integrado de atividades, pretende transformar 

uma parcela da realidade, reduzindo ou eliminando um déficit, ou solucionando um 

problema. Um programa social compreende um conjunto de projetos que têm os 

mesmos objetivos, fazendo parte de uma política social, definida como um conjunto 

de programas que visam aos mesmos objetivos.  

Nessa perspectiva, a política é o mecanismo de mudança social, 

traduzindo-se operacionalmente em programas e projetos, que a concretizam 

mediante a alocação de recursos para a sua implementação.  

Para avaliar os projetos sociais é preciso repensar a lógica que será 

interpretada quanto à mudança, em relação à qual será realizado um juízo de valor 

dos efeitos dos mesmos. Essa lógica é diferenciada a partir de posicionamentos, 

conceitos e visões dos avaliadores. As motivações que levam a produzir informações 

sobre os programas são de diferentes ordens, conforme o quadro abaixo: 

Quadro 8 - Motivações para proceder a uma avaliação 

 
 
 

 Ordem moral – integridade dos gestores e apropriação dos beneficiários 

 Ordem política – verificação dos propósitos em relação aos princípios de justiça e 
de controle social 

 Ordem instrumental – informações e monitoramento 

 Ordem técnica – correção e melhoria 

 Ordem econômica – racionalização e aplicação de recursos 

 Ordem social – evidenciar mudança estrutural 

Fonte: Adaptado de Silva (2001). 

Motivações: por que avaliar? 



 
                                                                        
                                                                      

 

Todas essas ordens baseiam-se em conceitos e princípios orientadores 

técnicos e/ou éticos que visam garantir o resultado avaliativo almejado, devendo  

aferir quatro atributos do processo avaliativo: utilidade, viabilidade, propriedade e 

precisão. Assim, é fundamental que os resultados da avaliação atendam à 

necessidade de resposta de informações dos interessados e que ela seja feita de 

maneira realista e prudente, conduzida dentro de normas legais e éticas e 

determinando o mérito e a relevância do programa avaliado.  

Esses princípios constituídos como referências foram desenvolvidos em 

1981, por um comitê de 16 associações profissionais, tendo sido revisados em 1994 

pela Associação Americana de Avaliação (AEA), Sociedade Canadense de Avaliação 

(CES) e Associação Africana de Avaliação (AFREA), (CHIANCA, 2001, p. 24). 

A motivação econômica pautada por objetivos lucrativos, com uma lógica 

do capital e para o capital, apresenta um raciocínio baseado nos recursos materiais, 

tendo como parâmetro o mercado. Os conceitos sociais, por outro lado, expressam 

benefícios de bem-estar da sociedade, e tem como parâmetro a qualidade de vida 

das pessoas, com uso de direitos sociais. Essa diferença básica, mas fundamental, 

na construção e avaliação dos procedimentos de análise do impacto de intervenções 

sociais, orienta a construção de critérios e conceitos baseados em valores políticos e 

éticos, com responsabilidade e compreensão da questão social. 

A responsabilidade, assim entendida, fundamenta-se no princípio ético 

que implica uma ação de resposta do agente social, cuja motivação pode ser de 

dentro para fora ou de fora para dentro, ou seja: um modelo de consciência trazendo 

a liberdade, impactando a responsabilidade, ou um modelo repressor, externo, 

formado por meio de convenções sociais, leis ou outro impositivo. O modelo 

propulsor está baseado no tripé da dignidade humana: a consciência, a liberdade e a 

responsabilidade (GUARESCHI, 2005, p. 20).  

Segundo RUSS (1999, p. 45), o princípio da responsabilidade implica no 

“fato do agente social responder totalmente por seus atos e assumi-los”. Está 

vinculado a uma responsabilidade moral, onde os agentes são conscientes em 



 
                                                                        
                                                                      

 

relação aos atos que praticam voluntariamente, sendo defendida a necessidade de 

intervenção na barbárie quotidiana através da observação dos efeitos da ação (RUSS, 

1999, p. 47).  

Portanto, a avaliação de políticas públicas não constitui um mero 

levantamento formal de dados, mas vincula-se a um conjunto de valores e atitudes 

direcionados ao alcance de objetivos anteriormente preestabelecidos ou previstos. 

Caracteriza uma forma ordenada de ação que contempla e valoriza o planejamento e 

o fruto do processo de gestão como base para julgamentos quanto ao sucesso ou 

insucesso da política pública, cujo objetivo é de transformação. 

A intervenção da política pública está pautada, segundo SILVA E SILVA 

(2001, p. 38), em “um mecanismo de mudança social, orientado para promover o 

bem-estar de segmentos sociais, principalmente os mais desfavorecidos, devendo 

ser um mecanismo de distribuição de renda e de eqüidade social.” 

A eqüidade social deverá estar baseada no pressuposto da 

transformação da consciência do sujeito, sendo um processo longo de superação da 

posição passiva para uma representação de si com independência das idéias dos 

dominantes. Ela produz o empoderamento político capaz de oportunizar a busca da 

mudança desejada, podendo quebrar assim o ciclo vicioso da pobreza, por meio da 

visão ampla das contradições, pelo conhecimento e reflexão sobre a realidade dos 

fenômenos sociais, libertando dos condicionamentos. Segundo GRAMSCI (apud 

FINELLI, 2001), “a luta de classes não é apenas luta econômica; aliás, mais do que 

esta, é sobretudo luta no plano das visões do mundo.” 

 

Isso significa a concretização de práticas conscientizadoras que 

busquem alternativas de mudanças de sua condição atual, como sujeito asujeitado, 

através de perguntas libertadoras decorrentes de atitudes dominadoras. Essa 

autonomia consiste na busca pela cidadania plena – condição ideal para o cidadão –, 

considerando a verdadeira emancipação que não se dá pela suficiência dos direitos, 

mas pelo que a pessoa pode conquistar e questionar (COUTINHO, 2000, p. 57). 



 
                                                                        
                                                                      

 

A missão da avaliação no campo social está associada também à revisão 

das opções políticas e programáticas, a partir do momento em que se busca refletir 

sobre a direção tomada pelas ações governamentais, segundo afirma LOBO (2001, p. 

77): 

Há que refletir sobre questões tais como o ambiente político no qual 
os programas se desenvolvem, as forças políticas que se 
contrapõem ou se aliançam para apoiar ou sabotar o programa, o 
ideário econômico-financeiro que preside a determinação sobre a 
alocação do gasto público, as concepções sobre a maior ou menor 
necessidade de democratização do Estado, a visão sobre os 
princípios da eficiência, efetividade e eficácia das ações 
governamentais na área social. 

O surgimento e as mutações da questão social são, portanto, resultado 

de lutas, de construção de novos sujeitos políticos, de uma nova correlação de 

forças. De certa forma está se tornando explícito que hoje a questão social está 

centrada nas extremas desigualdades sociais e injustiças de todo tipo, nos 

conteúdos e formas assimétricas das relações sociais, em suas múltiplas dimensões, 

tanto internamente, dentro de uma determinada sociedade, quanto externamente 

entre as sociedades. Portanto, seu enfrentamento dependerá do binômio 

intersetorialidade e participação.  

A intersetorialidade é entendida neste estudo como proposta de ações 

integradas de vários setores que buscam equacionar um problema social. Essa 

articulação de saberes e experiências objetiva encontrar resultados integrados em 

situações complexas. Essa perspectiva de articulação permitirá o estabelecimento de 

redes e vínculos de ações sociais em uma região, potencializando a busca de 

resultados, bem como a reconstituição dos espaços locais ‘perdidos’ pela desarticulação 

do espaço comunitário, como opina DOWBOR (2002, p. 32): 

 
Esta rearticulação passa por uma redefinição da cidadania, e em 
particular por uma redefinição das instituições para que os espaços 
participativos coincidam com as instâncias de decisões significativas. 
As hierarquizações tradicionais dos espaços já são insuficientes, ou 
inadequadas. Precisamos de muito mais democracia, de uma visão 
mais horizontal e interconectada da estrutura social.  
 



 
                                                                        
                                                                      

 

A intersetorialidade deve ser considerada o eixo estruturador das 

políticas públicas, a fim de possibilitar uma abordagem ampla e conseqüente dos 

diferentes problemas que afligem as populações vítimas dos processos excludentes. 

É preciso haver um investimento para o desenvolvimento do capital humano 

articulado com o capital social, para possibilitar a capacidade de influir nas decisões 

públicas de elaboração e execução das políticas, sendo um dos elementos 

estratégicos para o desenvolvimento social. 

A participação, por sua vez, precisa constituir-se num sólido 

compromisso dos sujeitos sociais, abrangendo os diversos segmentos da sociedade 

civil, propiciando a multiplicação e articulação dos esforços com parcerias e alianças 

estratégicas. Relacionando a categoria participação com a categoria avaliação, é 

necessário buscar as raízes da avaliação participativa, que possui duas correntes: a 

avaliação participativa como utilização prática, surgida nos Estados Unidos e no 

Canadá, tendo como premissa a realização da avaliação através de um processo 

participativo com os envolvidos; e a avaliação participativa como instrumento de 

transformação da realidade, baseada nos princípios de democratizar e produzir 

mudanças nas relações sociais existentes (BARREIRA, 2002, p. 63).  

A partir da década de 1970, especialmente na América Latina, Índia e 

África, surgem estudos de avaliação participativa de transformação social, em reação 

a modelos positivistas, que foram considerados desconectados com as necessidades 

da população empobrecida, como relata historicamente Barreira (2002, p. 64): 

 
Nos anos 70 formou-se uma rede internacional de estudos sobre 
pesquisa participativa com sede na Índia e ocorrendo o primeiro 
seminário internacional, em 1979, na República Unida da Tanzânia, 
situada ao leste da África. Essas iniciativas desencadearam intensa 
atividade teórica e prática [...] tendo como referências os trabalhos de 
Karl Marx e Friedrich Engels, Antonio Gramsci, Theodor W. Adorno e 
Juergen Habermas. O trabalho do educador brasileiro Paulo Freire foi 
fundamental no estabelecimento das bases filosóficas [...]. Na 
América Latina constata-se a influência da Teologia da Libertação. 
 



 
                                                                        
                                                                      

 

Esses pensamentos possibilitaram mudanças para a prática social, tendo 

o investigador um papel relevante como agente transformador. Todas as ações 

realizadas dentro da perspectiva de mudança social deverão refletir, de forma 

positiva e ativa, sobre a saída de uma condição assujeitada para uma condição de 

sujeito. A visualização deverá ser percebida na concretude da mudança interna e 

não apenas no efeito externo de resultados, que nem mesmo podem ser 

considerados como decorrentes de interferência direta na causa da questão 

problema, podendo representar apenas soluções aparentes, sintomáticas, 

‘maquiando’ a causa.  

As formas de apreensão da totalidade, segundo MARX, são estabelecidas 

na práxis fundante do ser social, apreendendo o modo de ser e reproduzindo-se de 

uma forma histórica concreta. Na opinião de NETTO (1994, p. 39):  

 
Trata-se de examinar, na totalidade sócio-histórica que é a ordem 
burguesa, as totalidades ontologicamente mais complexas – [...] a 
legalidade desse movimento só pode ser apreendida com o exame da 
estrutura de cada complexo constitutivo da totalidade social das 
mediações que entretece, na sua dinâmica, com os outros 
complexos. A apreensão teórica demanda uma vinculação do sujeito 
que pesquisa com o objeto pesquisado que é comandada pela 
concreção deste último: o método de investigação não é um conjunto 
de regras formais de análise, externas às peculiaridades do objeto, 
mas uma relação que permite ao sujeito apanhar a dinâmica própria 
do objeto. 
 

É preciso atingir as causas das desigualdades sociais em suas relações 

sociais, alterando a questão de forma qualitativa. Nesse caso, o agir não pode se 

dissociar da dimensão ética, porque a partir do momento em que se busca uma 

reflexão crítica que tem como premissa o argumento, é necessário ter um ‘olhar’ e 

saber escutar o outro em suas diferenças e limites, para identificar a mudança de um 

estado opressor em que as pessoas se encontram, para uma transformação 

libertadora dessa condição. 



 
                                                                        
                                                                      

 

Nesse caso, o confronto é oriundo de tensões contraditórias na dimensão 

valorativa das relações na sociedade. O quadro a seguir indica a prática nos 

diferentes modos de agir evidenciando seu efeito final: 

 

 

 

 

Quadro 9 – Diferentes tipos de ação 

 

 

 
 
 
 
                                                                                                                                                                                             
 
 
                                 
 
        
        Fonte: Adaptado de Guareschi (2005). 

 

A qualidade da ação do sujeito, no quadro acima, está em agir 

ativamente ou passivamente nas relações sociais comunicando sua responsabilidade 

e seus interesses através de sua intervenção, ou não. As relações se estabelecem e 

se renovam a partir desse processo de comunicação social podendo ser considerado 

como poder de influência que colabora no enfrentamento dos determinantes sociais, 

que constituem condições pré-estabelecidas nos sistemas e ambientes, mas não são 
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considerados deterministas devido ao poder de influência dos sujeitos que se 

estabelece em sua interferência no agir. 

Nesse processo, buscando o melhor coletivo, faz-se necessário aos 

sujeitos a capacidade de dialogar e comunicar-se, respeitando a diversidade, 

expressando suas idéias com simplicidade e abertura na valorização das idéias dos 

outros. Essa postura favorece a construção de um sentido de unidade, com máxima 

interação, mesmo nas eventuais discordâncias que possam vir a existir.  

Essa qualidade da ação conjunta dos sujeitos sociais, a partir da 

comunicação social, deve-se pautar na busca de políticas públicas que tenham por 

meta a eliminação ou, de forma menos utópica, a diminuição das diferenças, das 

desigualdades, por meio de seus programas nas diversas áreas, não constituindo um 

exercício sem interesse. 

Como afirma SILVA (apud MELO, 2001, p. 53), “o efeito final visível de 

suas ações deverá espelhar que aconteceu algo significativo na vida das pessoas, e 

não qualquer algo”, algo positivamente transformador na vida das pessoas. A 

premissa é de que os programas sociais são criados e executados com a finalidade 

de transformar uma realidade a partir de mudanças na vida de seus beneficiários. 

Essas práticas levam ao comprometimento social e político em prol do 

processo de emancipação humana como ser social, e não pela necessidade de agir 

conjuntamente para alguns de seus interesses. A liberdade é um estado positivo do 

sujeito histórico, de qualificação da vontade com autonomia de tomada de decisões; 

e a igualdade, uma relação.  

Nesse contexto, a prática, a ação do sujeito como pessoa física em sua 

relação social organizacional, pessoa jurídica, é determinante tanto no conhecer 

como no agir, integrando consciência e realidade na distinção entre o poder e o 

querer do sujeito para gerar mudanças. As relações têm uma conotação da 

capacidade de resposta, tanto pessoal como organizacional, então as parcerias, as 



 
                                                                        
                                                                      

 

alianças são capitais sociais de relações, complementando as debilidades e 

fortalezas. 

 
2.3.1. Bases para construção de variáveis dos impactos sociais inseridas no 

processo da ação articulada. 
 

Nas relações sociais, resultado da ação conjunta existe um fator relevante 

para ser considerado que é a confiança mútua entre os indivíduos. Esse fator dentro 

de uma organização social desenvolve relações cujo objetivo, para os sujeitos, está 

para além dos fins dessa organização, pois gerará capital social em seus vínculos, e 

melhor aproveitamento dos recursos econômicos e das habilidades humanas. 

A confiança mútua depende diretamente da associação horizontal 

compartilhada entre pessoas, sendo sua origem e sua existência relacionadas a 

comportamentos humanos e atividades sociais devidamente contextualizadas. Logo, 

a capacidade e habilidade dos sujeitos de conectar-se nas relações, proporcionando 

intercâmbio de informações através de espaços nos quais a comunicação tem 

função-chave, permitem que opiniões e conhecimentos sejam compartilhados.  

Neste estudo, consideram-se como variáveis de impactos sociais aquelas 

que possuem o reconhecimento e a valorização dos sujeitos coletivo, tendo como 

pressuposto os vínculos nas relações sociais. Portanto, o exercício de autonomia e 

auto-afirmação, está diretamente relacionado com intencionalidade de provocar 

transformações que partam dos interesses envolvidos, sujeitos e seus coletivos. 

O mesmo não se propõe a verificar tão-somente o resultado planejado e 

implementado pelo agente social por meio do estudo de análise econômica com 

base no indicador de custo-efetividade; como também, não apenas de legitimar os 

resultados do projeto pela abordagem da análise financeira demonstrando o custo-

benefício; conforme afirma COHEN e FRANCO (2000, p.181-182): 

 
A diferença mais importante derivada dos objetivos da avaliação 
privada e da social é que a primeira valoriza os custos e benefícios a 



 
                                                                        
                                                                      

 

preço de mercado, enquanto a segunda utiliza preços sombra, de 
eficiência, ou seja, preços sociais. [...] o preço sombra pode ser 
definido como o preço que prevaleceria na economia se esta 
estivesse em perfeito equilíbrio em circunstância de competição. 
 

Propõe-se realizar uma análise que integre a mudança planejada ou não 

pela liderança, na lógica política da necessidade social da localidade, procurando, 

através da transformação do ser humano, desenvolver multiplicadores da troca de 

experiências e conhecimentos, e efetivar a oportunidade de buscar o 

desenvolvimento social que é o fim principal dos investimentos em políticas sociais.  

A legitimação de investimentos sociais orienta-se pela e para a 

preocupação ética de buscar a transformação social pelo sujeito, centrada na 

transparência dos benefícios materiais e imateriais, gerados por meio do econômico 

para fins sociais, identificando, de forma significativa, os ganhos sociais ou o seu 

potencial. 

A avaliação deverá propor medidas para aferir os impactos, antes de 

iniciar o programa, durante as ações intervencionistas e depois de algum tempo do 

programa ter concluído etapas programadas, como afirma BARREIRA (apud 

CARVALHO, 2002, p.119):  

 
No caso da avaliação de impactos é necessário proceder a uma 
avaliação depois de algum tempo do término do projeto para aferir as 
expressões e índices de efetividade alcançados junto ao público 
trabalhado. A avaliação de impactos concentra-se em aferir se os 
beneficiários diretos e a própria organização gestora experimentaram 
mudanças efetivas em sua situação, devido ao projeto realizado. 
 

A concepção da ação política assim entendida, atenta para a importância 

da dimensão econômica e social onde os fundamentos da história das condições 

prévias dos indivíduos não são bases arbitrárias ou dogmáticas, mas bases naturais. 

De acordo com IANNI (1984, p. 45): 

Bases reais, que só podemos abstrair em imaginação. São os 
indivíduos reais, sua ação e suas condições materiais de existência, 
as que encontram já prontas, como também aquelas que nasceram 



 
                                                                        
                                                                      

 

de sua própria ação. Essas bases são, portanto, verificáveis através 
de um meio puramente empírico. [...] Toda história deve partir dessas 
bases naturais e de sua modificação, através da ação dos homens, 
no curso da História. 

O resultado imediato de um programa social constará do conjunto das 

avaliações parciais, construídas num processo permanente e em vários momentos 

da implementação da intervenção, com indicadores do potencial para mudança 

social identificando a influência nos determinantes históricos.  

Sua abrangência dar-se-á pela legitimação social e visibilidade, pelo 

acompanhamento da ação – permeada por valores, opiniões, pautas culturais, 

pressões administrativas, financeiras e políticas – e das mudanças, não apenas de 

comportamento, mas também das condições de vida que o programa se propôs a 

modificar. São essas mudanças que irão sinalizar o alcance da meta social de um 

projeto. Assim, a avaliação de processo deverá estar vinculada à avaliação de 

resultados. 

Nesse contexto considera-se a qualificação dos sujeitos, de fomentar 

reflexões de suas ações, elemento central na mudança estrutural, pois pensamentos 

distorcidos na mente das pessoas impedem a concretização de atitudes e ações de 

mudança. Tem de haver um conjunto integrado entre pensar, planejar e realizar com 

participação. De acordo com SOTO (2002, p. 259), estes três componentes possuem 

vida própria, porém, com uma interdependência positiva: 

 
Fazer coisas não se pode fazer pensando; pensar é para planejar, 
mas se trata de buscar melhor organização, não se trata de agir, mas 
de pensar. A mudança não pode ser conduzida somente pelo líder, 
tem de se apoiar em pessoas que acreditam, vivam e professem as 
mudanças propostas, que conheçam as causas do ambiente que 
motivam essas mudanças e que possam facilitar que a mudança 
ocorra aos demais. As pessoas que facilitam essas mudanças são 
conhecidas como agentes de mudança. Como agentes de mudança 
poderão semear a semente da aceitação do novo.  
 

No planejamento e execução de programas sociais, deve-se procurar 

fortalecer as pessoas em suas habilidades e capacidades, através de metodologias e 



 
                                                                        
                                                                      

 

ferramentas sociais que as levem a incorporar atitudes e aptidões distintas, tornando-

se capazes de decidir de forma autônoma o rumo da situação esperada, exercendo 

liderança na decisão de escolher novas experiências, fortalecendo vínculos de 

relações sociais.  

Esse processo de mudança deverá ser avaliado internamente pela 

gestão, com o propósito de identificar possíveis distorções no e do processo, sendo 

relevante ser pró-ativo, no sentindo de antecipar, diagnosticar a situação antes de 

agir, pois não existe um modelo de avaliação generalizado/universal que dê conta de 

refletir os impactos e resultados sociais sem levar em consideração a lógica dos 

modelos mentais inseridos no processo. 

Para cada ação planejada, os seus resultados deverão ser observados a 

partir do efeito do impacto como reação imediata, considerada inicial, e, quando 

colocada no ambiente, diante de situações práticas e do contexto, como mudanças 

intermediárias, analisadas pelas condições oportunizadas para que elas 

acontecessem, ou não, evidenciando na avaliação o grau de alcance da 

transformação. 

De acordo com BARREIRA (2002, p. 121), “a utilização dos resultados da 

avaliação não é um simples processo racional. Requer que o estudo avaliativo se 

torne parte de um complexo entrelaçamento de variáveis informativas [...]”. Através 

de modelos não lineares, na busca de identificar valores sociais possivelmente 

inesperados nos resultados, leva-se em consideração variáveis específicas 

regionais, como também variáveis de condições específicas das pessoas que estão 

buscando a mudança. 

Considerar a dimensão do autoconhecimento crítico, da liderança, irá 

interferir em suas ações, na mudança planejada e no direcionamento da 

transformação, pois não são máquinas, mas pessoas que possuem idéias, sonhos e 

interesses (ROCHE, 2000, p. 41), podendo ser influenciadoras de mudanças ou 

influenciadas por elas. 



 
                                                                        
                                                                      

 

Entende-se a conscientização não apenas como estar frente à realidade, 

assumindo posição intelectual; esta conscientização não pode existir fora da práxis, 

ou seja, sem o ato ação-reflexão. A conscientização, portanto, pode ser considerada 

a mola mestra de uma pedagogia emancipatória em que na organização os membros 

são tratados como seres autodeterminados, capazes de, criticamente, desenvolver 

suas próprias ações (SAUL, 2001, p.100). 

A avaliação de impacto social irá analisar as mudanças dos resultados 

incorporados, como também os benefícios em outras áreas não diretamente 

trabalhadas pelo projeto, decorrentes das ações que estão sendo implementadas e 

de seus resultados, demonstrando seu poder de influência e irradiação. De acordo 

com CARDOSO (1998, p. 51), “os indicadores de impacto devem, sempre que 

possível, aferir mudanças objetivas, subjetivas e substantivas”. Segundo o autor, as 

mudanças objetivas referem-se a aspectos quantitativos; as subjetivas, a estados de 

espírito; e as substantivas a aspectos qualitativos. 

Esta compreensão torna necessário diferenciar que variável se propõe 
avaliar no processo dos programas sociais, como sintetizado no quadro 9. 

Quadro 10 - Objetos do processo de avaliação em programas sociais  

Interdependência das 
dimensões Níveis graduais de avaliação  Variáveis  

Resultado do programa Eficácia  (esforço) Implementação de ações 

Efeito do programa Efetividade   (consistência) Utilidade do produto 

Impacto social do 
Programa 

Mudança de comportamento 
(mudança de condição) 

Capacidade de alcançar o 
propósito (relação causal) 

    Fonte: Quadro elaborado pela autora . 

A possibilidade de mudança das condições sociais está na dimensão de 

realização da prática, a partir das condutas, dos comportamentos e das relações que 

se estabelecem entre pessoas e grupos na busca de defender a causa. A mudança 



 
                                                                        
                                                                      

 

pode ser identificada na esfera concreta, através dos gestos e atitudes, e na esfera 

intangível, por meio dos valores inseridos na práxis.  

O debate sobre a diferenciação entre o efeito e o impacto que um 

programa produz é, portanto, determinado a partir de pessoas e grupos que os 

estabelecem no direcionamento do processo e que demonstram seu discurso teórico 

e prático. Segundo afirma GUARESCHI (2005, p. 32), “essa é uma análise fascinante! 

[...] Mas de nada adianta discutir tais valores se não chegarmos a colocar em prática 

o que esses valores representam.” O impacto social dependerá da materialidade dos 

valores conduzidos por uma nova postura de comportamento e atitudes dos sujeitos. 

O efeito, segundo COHEN (1993, p. 91), “é todo comportamento ou 

acontecimento que se pode razoavelmente dizer que sofreu influência de algum 

aspecto do programa ou projeto.” As situações das condições desejadas dos projetos 

no programa são consideradas objetivos de resultado. Nesse caso eles são 

previstos, positivos e relevantes – pois se pretende atingi-los de forma proposital –, 

definidos e defendidos pelos seus idealizadores.  

A mudança só se realiza quando é potencializada pelo sujeito, e não por 

processos, pois quem age nos processos são pessoas. O sujeito não pode ser 

ignorado como pensador crítico, alienado de uma postura intervencionista. Nesse 

sentido, não cabe aceitar que no processo avaliativo as instituições que estão 

executando ou planejando as ações não devam ser parte do objeto avaliativo, 

corroborando com BELLONI e MAGALHÃES (2003, p. 10), quando colocam que: 

 
Na avaliação de uma política pública, as instituições responsáveis 
pela formulação ou implementação da política não são parte do 
objeto de avaliação. Nesse caso, são examinadas apenas as políticas 
– entendidas como um conjunto de orientações e ações de um 
governo com vistas ao alcance de determinados objetivos – e os seus 
resultados e conseqüências. 
 

Tendo como pressuposto que essas instituições não realizam ações sem 

pessoas envolvidas, e que essas pessoas contribuem para a melhoria quando as 



 
                                                                        
                                                                      

 

ações estão sendo implementadas, como se pode dizer que têm que agir como 

‘máquinas’, cumprindo ordens e cronograma baseados em interesses particulares? A 

instituição deve abrir espaço para negociações e dar transparência a todo o 

processo, deixando muito clara sua função social. Para isso é preciso desenvolver e 

ou fortalecer, nessas instituições, a cultura de avaliação, consolidando valores e 

comportamentos em suas ações. 

  A cultura avaliativa deverá ser construída a partir da situação de 

mudança desejada, verificada através da transparência de variáveis que demonstrem 

a condição dos segmentos de intervenção. Os efeitos são resultados das ações que 

podem ser observados nos beneficiários da intervenção, durante e depois do 

programa; as conseqüências são percebidas e evidenciadas de forma imediata e 

significativa, a partir da atitude de indignação em relação a seu estado condicional.  

Consideram-se, portanto, os valores como forças sociais capazes de 

produzir indignação, buscando confrontar com a realidade posta a consciência – a 

concepção de ser humano, de quem somos ou do que fizeram de nós, empoderando 

o sujeito através do emergir de dentro para fora, descobrindo respostas aos 

problemas (GUARESCHI, 2005, p. 24).  

Na condição de seres limitados e por isso em processo, fazendo parte de 

nossa condição humana (ARENDT,1999, p. 21), precisa-se buscar e oportunizar que 

aconteça com os outros o empoderamento, através de ajudar a conhecer – 

consciência – o que está posto objetivamente, mas também o que não está posto 

nas relações sociais, sendo o ‘obscuro’ o grande perigo e desafio dos profissionais 

de intervenção social: “fazer conhecer o discurso invisível”. Este pode ser 

considerado o pressuposto da mudança e da transformação. Buscar o mais 

complexo, que é identificar as contradições, as contrapartidas, o que está oculto, que 

faz parte da totalidade dos fenômenos sociais. Segundo GUARESCHI (2005, p. 19):  

 
A consciência não leva automaticamente à total liberdade: eu posso 
ter consciência de minha escravidão. Mas o inverso pode ser 
afirmado: só é livre quem tem consciência; a consciência é um 



 
                                                                        
                                                                      

 

pressuposto indispensável para que alguém possa ser considerado 
livre. 
 

As atividades práticas dos programas sociais executadas pelos agentes 

sociais para se legitimarem na proposta de transformação social, necessariamente 

precisam ser confrontadas à lógica libertadora. Os efeitos serão avaliados a partir da 

conscientização da situação problema, descobrindo as causas e razões desse 

processo histórico, buscando refletir e descobrir alternativas de mudança que 

possam romper o ciclo vicioso, a partir da ênfase de diretrizes de transformação da 

realidade.   

Os indicadores, na busca de uma evidenciação dos impactos da 

intervenção, podem ser considerados parâmetros qualificados e/ou quantificados, 

sendo úteis para detalhar em que medida o propósito de um projeto foi alcançado, 

dentro de um prazo delimitado de tempo e numa localidade específica. Partindo do 

pressuposto de que apenas indicam, mas não são a própria realidade, são 

considerados relevantes como um sinalizador ou ‘termômetro’, que busca expressar 

algum aspecto do alcance de mudanças em uma realidade que varia de estado ou 

situação. 

Para dar conta de indicar as dimensões complexas de mudanças, busca-

se trazê-los para uma mensuração quantitativa e qualitativa, objetivando observar 

aspectos tangíveis e intangíveis da realidade. Os tangíveis são aqueles facilmente 

observáveis e aferíveis quantitativa ou qualitativamente, como renda, escolaridade, 

saúde, organização, gestão, formas de participação, legislação, direitos legais, 

divulgação, oferta, etc.  

Os intangíveis, por outro lado, são aqueles sobre os quais pode-se captar 

parcial e indiretamente algumas manifestações: consciência social, auto-estima, 

valores, capacidade empreendedora, liderança, poder, cidadania. Como são 

dimensões complexas da realidade, processos não lineares ou progressivos, 

demandam um conjunto de indicadores que apreendam algumas de suas 

manifestações indiretas, ‘cercando’ a complexidade do que se pretende observar.  



 
                                                                        
                                                                      

 

Os indicadores são considerados sinalizadores de uma condição, 

situação referente a um determinado sujeito ou objeto. Para definir o indicador é 

necessário formular sua descrição, ou seja, elaborar uma explicação para seu 

significado. Para isso é preciso ser e fazer parte do processo, para dar sentido ao 

indicador dentro da realidade vivenciada.  

As dimensões para realizar a avaliação da ação coletiva, no território, 

expressam-se pelo entendimento do aprendizado em comum, gerando benefícios 

para todos que fazem parte do processo em parceria, conforme afirma SOTO (2003, 

p. 240),  

Compartilhar a informação com todos, criar autonomia, delegar e 
capacitar, substituir a hierarquia pelo trabalho em equipe, acabar 
com os modelos patriarcais autocráticos que originaram a 
dependência, conseguir uma visão compartilhada e uma atitude de 
interdependência. 

Entenda-se como conceito de parceria, o encontro de organizações 

autônomas, com identidades e posições claras, reconhecendo-se como iguais em 

um determinado momento, valorizando mutuamente a contribuição que cada uma 

pode oferecer (ALIANÇA CAPOAVA, 2005, p. 13). O comportamento na relação deverá 

ser de igual poder para estabelecer objetivos e definir recursos, como também 

papéis e responsabilidades. 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                        
                                                                      

 

______________________________________________CAPÍTULO 3 
ASSOCIANDO-SE COM A JUVENTUDE 

 

 

Este capítulo tem por objetivo evidenciar ações sociais conjuntas com as 

juventudes, sejam elas de iniciativas de cunho privado ou público fortalecendo a 

construção de uma política nacional de juventude com novas percepções de direitos, 

confluindo para um novo paradigma em torno da questão. No primeiro momento são 

descritos os eixos centrais da política nacional, com o aspecto do jovem como 

liderança ocupando seus espaços como agente de transformação; no segundo 

momento uma explanação sobre ações associativas com a juventude de iniciativas 

públicas e privadas. 

Durante os anos 80 se desenvolveu no Brasil um relevante movimento 

em favor dos direitos da criança e do adolescente, fruto de amplo processo de 

mobilização da sociedade, poder público, terceiro setor, agentes empresariais e 

outros, resultando na aprovação, em 1990, do Estatuto dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, uma carta de definição e garantia de direitos inspirada na legislação 

internacional. 

Nos anos 90, a problemática da juventude começa a ser objeto também 

das preocupações de alguns institutos e fundações empresariais como resposta à 

atenção prioritária que essas instituições resolvem dar à questão da pobreza e da 

exclusão social, principalmente, nas regiões mais pobres do país como o Nordeste. 

Nesse âmbito é elaborado e disseminado o conceito de “protagonismo juvenil” 

orientando programas e ações governamentais e não governamentais, dirigidas aos 

jovens.  

O jovem, considerado como segmento específico da sociedade, como 

agente potencial de transformação de sua condição social, necessita ter consciência 

da busca de alternativas ao enfrentamento de sua realidade social. Essa questão 

está ligada ao fenômeno da desigualdade social onde, o jovem, encontra-se 

vulnerável à pobreza e à exclusão social. 



 
                                                                        
                                                                      

 

As necessidades para sua emancipação estão em dimensões 

consideradas multifacetadas, mostrando-se necessária uma formação integral que 

possibilite o desenvolvimento de sua identidade e a construção de seu projeto de 

vida. Para isso, é preciso aumentar seus conhecimentos e habilidades nas 

dimensões políticas, econômicas, sociais e culturais de maneira que os conduza a 

ser, ter e fazer parte do ambiente em que estão inseridos.  

As políticas públicas surgem com a Constituição Federal de 1988 como 

um mecanismo direto de luta pela cidadania e pela busca de integração nas decisões 

do governo. 

Na última década, a juventude reconquistou espetacular posição na 

agenda social e política do Brasil. Entidades juvenis locais e nacionais, Organizações 

Não Governamentais, Governos Municipais, Estaduais e Federal, parlamentares e 

igrejas, voltaram a pautar a atenção e iniciativas destinadas à juventude em políticas 

públicas, como propostas de ação para responder às crescentes demandas das lutas 

juvenis. 

Investir no jovem para quebrar o ciclo da pobreza impedindo que as 

mesmas condições desfavoráveis se perpetuem, é a proposta inovadora de projetos 

sociais no Nordeste brasileiro com apoio de cooperação internacional e o Governo 

do Estado. A formação de lideranças deverá reforçar qualitativamente suas 

atividades nos programas sociais, em suas organizações, na busca da intervenção 

social quanto à quebra do ciclo de reprodução da pobreza. Isso se dará através de 

uma plataforma unindo interesses de várias instituições, englobando diversos 

projetos numa determinada área geográfica ou microrregião que são escolhidos por 

apresentarem um alto índice de pobreza e desigualdade social. 

Este capítulo buscou descrever sobre os eixos da política nacional de 

juventude; a parceria estratégica de cooperação internacional com a fundação 

Kellogg e a Universidade Federal de Pernambuco e, por fim, apresentar o Programa 

de Liderança e Desenvolvimento Social como sistema de apoio e dispositivo 



 
                                                                        
                                                                      

 

educativo que tem como base uma visão integrada e multidisciplinar da mudança 

planejada. 

 
3.1. OS EIXOS CENTRAIS DE UMA INOVADORA POLÍTICA NACIONAL DE  JUVENTUDE 
 

No Brasil, as políticas públicas desenvolvidas para os jovens, ganham 

visibilidade a partir da década de 90 pela intensificação da presença de atores 

juvenis através da criação de organismos gestores para a formulação e execução de 

políticas específicas para a juventude. 

A partir do espaço organizado pelo legislativo com a criação da 

CEJUVENT (Comissão Especial de Políticas Públicas para Juventude) que objetivou 

debater acerca da juventude na Câmara dos Deputados, um marco de conquista da 

sociedade civil na ampliação da esfera de participação para a discussão de políticas 

públicas de juventude ocorreu em 2004: a publicação do Relatório Final do Projeto 

Juventude. 

A discussão para implementação e conhecimento de políticas públicas 

para juventudes torna-se relevante no Brasil por ser uma discussão atual e com 

ações já deliberadas pelo governo federal. Com a assinatura da Lei nº 11.332 pelo 

Presidente da República e sua publicação no Diário Oficial da União no dia 26 de 

julho, o ano de 2006 foi instituído como Ano da Juventude, estabelecendo iniciativas 

que contemplarão os jovens com iniciativas do ingresso ao primeiro emprego, ao 

Ensino Superior, acesso aos bens culturais e à iniciativa científica e tecnológica.  

O Ano da Juventude tem como objetivo fazer com que o jovem 

reconheça sua própria história, além de incentivá-lo a engajar-se cada vez mais na 

vida do Estado brasileiro, nas discussões e decisões, de forma atuante e como 

protagonista. De acordo com a Lei, caberá ao Poder Público a responsabilidade de 

promover a divulgação do Ano, por meio de programas e atividades que favoreçam e 

estimulem a igualdade, a justiça e a segurança para a juventude. 



 
                                                                        
                                                                      

 

A partir do Grupo de Trabalho Interministerial de Juventude (GTI), 

sugerido pela CEJUVENT, foram debatidos pontos para elaboração da proposta de 

uma Política Nacional de Juventude, mapeando 140 ações do governo, envolvendo 

19 ministérios e outras instituições governamentais e diversos jovens, formulando 

assim nove desafios para a juventude2: 

1) Ampliar o Acesso e a Permanência na Escola de Qualidade; 

2) Erradicar o Analfabetismo entre os Jovens; 

3) Preparar para o Mundo do trabalho;  

4) Gerar trabalho e Renda;  

5) Promover Vida Saudável; 

6) Democratizar o Acesso ao Esporte, ao Lazer à Cultura e à Tecnologia da 

Informação; 

7) Promover os Direitos Humanos e as Políticas Afirmativas;  

8) Estimular a Cidadania e a Participação Social.  

9) Melhorar a Qualidade de Vida dos Jovens no Meio Rural e nas 

Comunidades Tradicionais.  

Assim, o GTI constituiu-se em um amplo processo nacional de discussão 

de políticas de juventude, envolvendo diversos setores da sociedade civil, em 

especial representações de jovens ligados a movimentos sociais, partidos, ONGs e 

universidades, objetivando o desenvolvimento de oficinas, seminários e publicações 

sobre o tema. 

A essência do sucesso da intervenção no processo de formulação e 

implementação de políticas sociais depende do domínio de múltiplos saberes, mas a 

participação ativa de todos é essencial para consciência de seu papel como 

motivadores da transformação desejada. Na concepção de PAIVA (2000, p. 85), 

O estabelecimento das demandas ou definições das necessidades 
da população, a partir das quais o campo de proposições irá se 
erigir, requer que seja construído com a interlocução valiosa e 
imprescindível dos protagonistas deste processo – os usuários 
mesmos da política social em questão. Devem, assim, partir deles a 

                                                 
2 Disponível em: www.planalto.gov.br/secgeral. Acesso em: 20 jan 2006. 



 
                                                                        
                                                                      

 

eleição das prioridades, os critérios de atendimento, a dinâmica do 
serviço, até a gestão e a administração dos programas, de forma a 
que se imprima uma direção social e política de novo tipo e 
qualidade no espaço concreto de apropriação da cidadania. 

A contribuição dos jovens pela luta de sensibilizar o governo federal e 

mobilizar no âmbito do Poder Legislativo e Executivo (prefeituras e estados), iniciou 

uma “nova era” historicamente construída para identificar os eixos centrais de uma 

inovadora política nacional de juventude com a expectativa de gerar oportunidades 

de inserção profissional e cultural.  

Essa conquista da juventude reafirma a relevância das políticas públicas 

como instrumentos de governabilidade democrática para as sociedades, que, de 

acordo com ABAD (2003, p. 14) significa capacidade de mudar o destino, 

É óbvio que uma reflexão crítica e transformadora não acontece por 
mágica e nem tampouco é fruto de uma generosa concessão de 
poderes hegemônicos, mas alinhamento, se apoderam dessa 
capacidade para mudar seu destino, transformando o seu 
antagonismo básico em mobilização social. 

As formulações diferenciais que pressupõem formas de interação com os 

atores jovens não são construídas apenas a partir de uma imagem do que se pensa 

sobre a juventude na sociedade, mas decorrem, também, de uma clara concepção 

de modos de praticar a ação política, o exercício do governo através da abertura, ou 

não, de canais de participação na esfera pública.  

3.1.1.  A contribuição da universidade para a responsabilidade social 
 

A universidade pública está firmada em princípios éticos de 

responsabilidade social, proporcionando por meio do processo educativo, a formação 

de sujeitos situados no tempo e no espaço e, portanto, na formação do ser histórico 

capaz de se comprometer socialmente. Segundo FREIRE (1979, p. 16), “a primeira 

condição para que um ser possa assumir um ato comprometido está em ser capaz 

de agir e refletir”. Nesse sentido, a universidade tem a função de potencializar a ação 

e a reflexão, em vista de um compromisso social. E o faz por via do ensino, pesquisa 



 
                                                                        
                                                                      

 

e em especial da extensão, sob forma de “gêmeos siameses” tendo como 

característica principal a interdependência positiva. 

A temática da responsabilidade social da universidade é suscetível a 

críticas por limitá-la apenas ao significado da extensão universitária como a "porta de 

entrada" da instituição em relação às temáticas sociais. Esta advertência segundo 

DEMO (1983, p. 31) faz a ressalva de que "é por essa porta dos fundos que sempre 

ecoa o grito pela função social da universidade e é por aí que entra algo da 

população, da cidade, da região". Esse entendimento desloca a extensão do lócus 

do ensino e da pesquisa a uma estrutura paralela. 

O conhecimento deverá estar pautado no lócus da integração entre 

ensino com extensão, na reflexão da realidade na reelaboração do saber, 

constituindo "aula viva", onde o ensino é concreto, situado, datado, e a sala de aula o 

lugar de acontecimentos do mundo (FERNANDES,1998, p.95), pensando os problemas 

sociais através do diagnóstico da realidade, definindo prioridades de intervenções 

sobre os problemas sociais no lócus da pesquisa com extensão (BOTOMÉ, 1996, 

p.12). Assim, o compromisso social da universidade estará historicamente 

constituído em sua trajetória, com inserção e comprometimento da instituição na 

realidade do local onde está inserida. 

As atividades extensionistas constituem um dos alicerces fundamental no 

processo de formação dos sujeitos históricos, que dentre outros objetivos, busca 

inserção regional estabelecendo articulações para o desenvolvimento regional e 

interiorização. Para atingir esse objetivo, a universidade pode firmar convênios de 

cooperação técnico-científica para os projetos estratégicos, sendo essas ações 

fundamentadas a partir da legislação de educação nacional inserido no art. 1º da Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional/96, 

A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem 
na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições 
de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da 
sociedade civil e nas manifestações culturais.   



 
                                                                        
                                                                      

 

Este princípio sugere que as atividades de extensão sejam formuladas e 

implementadas de forma articulada com outras instâncias que são também fonte de 

saber e de processos formativos. Pelo reconhecimento da limitação orçamentária 

para suprir demandas sociais, existentes para realização das atividades de extensão, 

buscam-se parcerias como um processo estratégico de superar limitações com 

outras alternativas de recursos. 

A UFPE pelo seu reconhecimento institucional e de suas atividades de 

Extensão Universitária realizadas no Nordeste brasileiro, em um processo de 

seleção, estabeleceu parceria com cooperação internacional, com a Fundação 

Kellogg, para ser Instituição Local Associada na implementação do PLDS.  

Sendo Instituição Associada, a Universidade Federal de Pernambuco – 

UFPE, através de sua equipe gestora, é consciente da relevância do papel que 

desempenha, nas suas atividades fins – o ensino, a pesquisa e a extensão, 

contribuindo para reduzir a distância entre a academia e a sociedade. Em específico, 

a Pró-Reitoria de Extensão – PROEXT destaca entre seus objetivos: 

• Contribuir para melhorar a formação acadêmica do aluno através da incorporação 

dos conhecimentos práticos e de pesquisa adquiridos em atividades 

desenvolvidas junto às comunidades; 

• Contribuir para a transformação social das comunidades contempladas; 

• Expandir a participação de estudantes da UFPE em projetos de extensão; 

• Fomentar a realização de projetos integrados. 

Essa preocupação com a formação dos jovens para a profissionalização 

e a cidadania, vinculada à sua capacidade de se tornar elemento aglutinador e 

agente de desenvolvimento nos âmbitos de atuação da UFPE, estimula-a e, em 

particular, à PROEXT, a participar no Programa proposto, que vai ao encontro de 

seus próprios objetivos e de sua missão.  

A parceria vem fortalecer convicções que ambas as instituições 

acreditam e buscam mudanças na região: ou seja, a certeza de que a pobreza no 



 
                                                                        
                                                                      

 

Nordeste é conseqüência da desigualdade, e que vem perdurando através de 

gerações, apesar de vários resultados positivos alcançados por programas sociais. 

Acredita-se na participação e no potencial da liderança dos jovens como forma mais 

sustentável de romper esse ciclo da pobreza.  

Desde sua criação em 1930, a WKKF tem centrado seus esforços na 

capacitação de pessoas, comunidades e instituições com o objetivo de ajudar as 

pessoas a ajudarem a si mesmas. A programação da Fundação Kellogg na América 

Latina e Caribe, desde a década de 40, tem por objetivo promover desenvolvimento 

sustentável por meio da capacitação de indivíduos, famílias, comunidades e 

organizações para que assumam esses desafios, sendo sua meta primordial, dessa 

programação, demonstrar e disseminar estratégias para romper o ciclo da pobreza 

promovendo um desenvolvimento saudável da juventude em comunidade social e 

economicamente dinâmica. 

A parceria traz o objetivo primordial do programa na região nordeste que 

é demonstrar e disseminar estratégias que consigam romper o ciclo da pobreza ao 

promover um desenvolvimento saudável dos jovens através de troca de 

experiências, visando estimular as qualidades de liderança, que os confrontem com a 

exclusão social e os estimulem a procurar medidas para provocar mudanças na vida 

dos próprios jovens, suas famílias e a comunidade local.  

3.1.2. Estratégias da Fundação Kellogg para impulsionar e sustentar mudanças 
sociais 

 

W. K. Kellogg defendendo que “dólares não produzem caráter”, resolve 

criar uma Fundação, na década de 30, para obras filantrópicas, operando próxima à 

sua cidade natal,  Battle Creek, Michigan.  

A Fundação obtém sua renda principalmente do Fundo sob Curatela da 

Fundação W. K. Kellogg (Trust), criado pelo Sr. Kellogg. Além da sua carteira 

diversificada, o Fundo sob Curatela continua sendo dono de substancial parcela do 

patrimônio da Companhia Kellogg. A Companhia e a Fundação mantêm uma relação 



 
                                                                        
                                                                      

 

duradoura, sendo que a Fundação é controlada pelo seu próprio Conselho de 

Curadores, independentemente da Companhia.  

Os primeiros projetos da Fundação localizavam-se em torno do Michigan 

Community Health Project, assistindo sete condados da região central do sul de 

Michigan. Tratava-se de um esforço integrado, voltado para a educação e a saúde 

pública de crianças da pré-escola até a 12ª. série, em comunidades rurais.  

Durante os primeiros anos da II Grande Guerra, a Fundação expandiu 

suas doações para além do estado de Michigan e dos Estados Unidos. Mais de 450 

bolsas de estudos concedidas a profissionais da área de saúde da América Latina 

pavimentaram o caminho para uma extensa programação no Hemisfério Sul. Na 

Europa devastada pela guerra, as doações da Kellogg ajudaram a recuperar e 

modernizar a economia rural.  

Ao comemorar seu 25º Aniversário, em sua programação, a Fundação 

permaneceu focada em áreas cruciais da época do pós-guerra: a necessidade de 

mais enfermeiras e administradores na área de saúde.3 

Seu crescimento contínuo perdurou durante as décadas de 60 e 70. Por 

ocasião do seu 50º Aniversário, a organização estava entre as maiores fundações do 

mundo. Em meados da década de 80, a Fundação solidificou sua reputação 

internacional expandindo sua programação para o sul da África. Apesar do apartheid, 

bolsas de estudos da Fundação Kellogg deram oportunidades sem precedentes a 

negros sul-africanos. Novas áreas da programação – filantropia e voluntariado, e 

sistemas alimentares e desenvolvimento rural, refletiam uma evolução nas doações 

da Fundação, baseada nas novas necessidades sociais.  

Na década de 90 trouxe os anos de expansão da “nova economia”. 

Como a maioria das organizações modernas, a Fundação Kellogg foi rápida em 

                                                 
3 Disponível em <www. www.wkkf.org. > Acesso em: 24 de Jan. 2007. 
 
 
 



 
                                                                        
                                                                      

 

explorar os benefícios da tecnologia da informação: melhorou sua guarda de  

arquivos, as comunicações e a eficiência do local de trabalho. Entretanto,  as 

doações da Fundação também buscaram diminuir as barreiras digitais – milhares de 

pessoas não tinham acesso à tecnologia, devido à pobreza, ao analfabetismo ou ao 

isolamento geográfico. 

Em seu 75º Aniversário, em 2005, promoveu uma Conferência Latino-

Americana na cidade de São Paulo, com representação de 140 organizações4, 

convidou para uma construção de um Chamado para a Ação – Associando-se à 

Juventude para Construir o futuro - incluindo organizações não governamentais, 

governamentais, juvenis, universidades, sindicatos e redes sociais; propiciando 

diversos momentos de intercâmbios, aprendizagem e diálogo.  

O programa apresentado5 enfatiza o papel dos movimentos juvenis na 

construção de novos caminhos e parcerias; a necessidade de articulação e de 

implementação de ações com a participação da juventude nas políticas públicas; e a 

definição de estratégias para enfrentar os desafios da juventude na construção de 

espaços na sociedade.  

A abordagem programática que representa meios para impulsionar e 

sustentar mudanças sociais está em melhorar a capacidade das pessoas, 

comunidades e instituições, objetivando alavancar projetos autônomos de 

desenvolvimento regional. As quatro abordagens programáticas selecionadas pela 

Fundação são: Desenvolvimento de Liderança, Cidadania e Responsabilidade 

Social, Desenvolvimento Institucional e Alianças Estratégicas e Tecnologia de 

Informação.  

                                                 
4 Segundo dados publicados sobre os participantes da Conferência dos 75º Aniversário da 
Fundação, as 140 representações classificam-se em: 77 ONGs, 19 Fundações, 18 
Universidades, 8 Órgãos de Governos Nacionais, 6 Órgãos de Governos Locais, 6 
Organizações Internacionais e 2 Sindicatos.  
5 Esta linha de programação foi retirada da proposta apresentada pela Fundação para 
programação da comemoração de seu 75º Aniversário em 30 maio de 2005. 



 
                                                                        
                                                                      

 

A participação na seleção tem como um dos critérios a localização dos 

projetos em áreas de prioridades geográficas6, devendo apresentar formas 

inovadoras de desenvolvimento e aplicação prática de conhecimentos sobre um ou 

mais temas estratégicos, ao mesmo tempo em que promovem o desenvolvimento, a 

participação e a liderança de jovens de forma articulada e multidisciplinar. 

É relevante destacar as abordagens de formação - formar sujeitos 

autônomos e fortalecer sua capacidade de organização e intervenção social, apoiada 

pela fundação, tem influenciado de forma significativa o trabalho no campo da 

juventude, não sendo considerados apenas como meros financiadores, mas, buscam 

parcerias e formas associadas para desenvolver o trabalho social cujo objetivo é de 

ampliar as possibilidades de expressão dos jovens na participação autônoma na 

sociedade e fortalecer as organizações. 

Segundo o diretor responsável pela programação da fundação no Brasil, 

os resultados esperados das organizações estão pautados em dois principais pontos: 

no compromisso com o processo de mudança, e um planejamento estratégico para a 

o direcionamento efetivo das intervenções. 

O impacto esperado a longo prazo será a redução e/ou a desaceleração 

das taxas de pobreza nas regiões. Busca-se como uma das estratégias para a 

transformação social, a criação de condições favoráveis para um processo contínuo 

e sustentável de desenvolvimento regional com mudanças intencionais nas políticas 

e nos sistemas. 

O desenvolvimento de liderança é uma estratégia essencial para acelerar 

o processo de participação nas intervenções nas regiões. Jovens líderes em suas 

comunidades são agentes fundamentais desse processo. Os conjuntos integrados de 

projetos necessitam de lideranças profundamente comprometidas com a promoção 

                                                 

6 As três Áreas Geográficas Prioritárias – PGA são: a região sul do México e a América 
Central (incluindo países do Caribe), a região do nordeste do Brasil e a zona andina que 
inclui a Bolívia, o Peru e o Equador. 

 



 
                                                                        
                                                                      

 

da mudança, com a mobilização de recursos financeiros locais e com o 

desenvolvimento das capacidades e dons coletivos.  

Para estimular as características de liderança, foi criado em junho de 

2003 um programa que cobre as três áreas geográficas prioritárias para a WKKF na 

América Latina. São os Seminários de Liderança e Desenvolvimento Social 

direcionados a pessoas-chave que já atuam nos grupos integrados de projetos.  

Para alcançar os objetivos e impactos esperados pela fundação, existem 

outros programas de apoio direcionados aos conjuntos articulados de projetos, para 

as sete microrregiões do Nordeste brasileiro, que dentre outras se pode destacar:  

• Fundo de Intercâmbios de Experiências; 

• Fundo de Apoio a Projetos de Jovens; 

• Avaliação; 

• Acompanhamento de Consultores; 

• Comunicação – Cirandeiro; 

• Tecnologia de Informação RITS; 

• Esportes e Lazer – CEDES; 

• Arte e Cultura – CEPP; 

• Responsabilidade Social e Cidadania, e o 

• Programa de Liderança UFPE - PLDS 

Para que haja um alinhamento das ações de apoio são realizados 

encontros com representantes dos sete Conjuntos Integrados de Projetos (CIPs) 

apoiados pela Fundação Kellogg no Nordeste do Brasil, cujo objetivo principal é 

detectar demandas e expectativas dos CIPs visando o desenvolvimento local. O 

encontro constitui também uma oportunidade de melhor conhecer uns aos outros, 

seus trabalhos desempenhados que servem de troca de experiências para reflexão 

do que estão realizando em seus projetos.  

O PLDS se organiza em torno da estratégia da promoção do 

desenvolvimento regional, a partir da qualificação dos membros dos projetos 



 
                                                                        
                                                                      

 

apoiando conjuntos integrados de projetos. Esta articulação significa superar 

dificuldades básicas de recursos das organizações em seus espaços de 

aprendizagem e troca de experiências de conhecimentos, buscando respostas 

integradas e multifacetadas em face de problemas definidos localmente, com 

estratégias que promovem o desenvolvimento, a participação e a liderança dos 

jovens. 

3.2. O PLDS: JOVENS LIDERANÇAS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
 

O Programa de Liderança e Desenvolvimento Social – PLDS é um 

dispositivo educativo que tem como base, em sua fundamentação teórica, uma visão 

integrada e multidisciplinar da mudança planejada com atividades que busquem 

mudanças estruturantes, e não assistencialistas, para o desenvolvimento, 

incorporando visões sociais, econômicas e culturais. 

O programa destaca-se nos seguintes objetivos: 

• Gerar uma massa crítica de pessoas com consciência do papel que possuem 

de indução para o desenvolvimento social; 

•  Estimular habilidades sociais; Conhecimentos de ferramentas gerenciais 

sociais, 

•  Visão estratégica para multiplicação das experiências em projetos sociais. 

O desenvolvimento que incorpora visões sociais pressupõe um novo 

paradigma de desenvolvimento humano que se orienta por resultados em quatro 

dimensões: 

• Dimensão Econômica: resultados econômicos, na eficiência através da 

capacidade de usar e articular fatores produtivos endógenos para gerar 

oportunidades de trabalho e renda, fortalecendo as cadeias produtivas locais e 

integrando redes de pequenas empresas; 

• Dimensão Sócio-Cultural: busca pela eqüidade social, com maior participação 

do cidadão nas estruturas do poder, tendo como referência a história, os 

valores e a cultura do território; 



 
                                                                        
                                                                      

 

• Dimensão Político-Institucional: novas institucionalidades que, através da 

expressão política e maior representação dos segmentos sociais, permitam a 

construção de políticas territoriais negociadas entre os agentes 

governamentais, o mercado e a sociedade civil, gerando um entorno inovador 

favorável às transformações da economia local e o resgate da cidadania; 

• Dimensão Ambiental: compreensão do meio ambiente como ativo de 

desenvolvimento, considerando o princípio da sustentabilidade em qualquer 

opção transformadora. 

 No processo de construção do desenvolvimento integrado, a 

comunidade assume um novo papel: de comunidade demandante para agente, 

protagonista, empreendedora, com autonomia e independência. O fortalecimento das 

comunidades requer diálogos com acordos e novos pactos firmados, verbalizados 

formalmente com prioridades estabelecidas a partir de diagnóstico construído 

coletivamente. Esse procedimento será relevante para o processo de elaboração e 

implementação de projetos e programas, estimulando a comunidade a acompanhar 

as ações de avaliação periódica dos resultados e na correção dos rumos, 

desenvolvendo comportamento participativo e protagonista. 

Esse novo papel da comunidade possibilita condições e oportunidades 

de participação para o jovem como protagonista, é relevante na construção de uma 

dinâmica sustentável na região a partir da crítica construtiva e da argumentação 

buscando despojar de valores individualistas em favor de valores de colaboração e 

respeito mútuo, na interação interpessoal e social que levam à aprendizagem e 

desenvolvimento de um comportamento social eticamente7 construído que resulte na 

mudança. 

 Para o desenvolvimento de um comportamento social de forma 

instituinte8 a capacitação torna-se relevante, pois se propõe a conquistar / construir / 

                                                 
7 O conceito ético utilizado é a ética dialógica - qualitativa por excelência, pautada na competência ética de todos 
os envolvidos no processo. Leva os preceitos éticos de plena informação, livre sentimento e análise de riscos e 
benefícios ás ultimas conseqüências (SPINK, 1999, p.118). 
8 Contrapõe ao conceito de instituinte – do que está posto, partindo para uma perspectiva de outras alternativas, 
do reconstruir e reconquistar. 



 
                                                                        
                                                                      

 

reforçar potencialidades locais de forma integrada. É através dela que se pode 

provocar mudanças culturais e a quebra de paradigmas e introdução de novos 

valores de trabalho em equipe com articulação e gestão compartilhada. O eixo 

principal dessa capacitação é a educação para o desenvolvimento de jovens 

protagonistas, acompanhado pela valorização das tradições culturais locais que 

ajudam a fortalecer a identidade da comunidade local.  

Entende-se a capacitação como um processo educativo e formativo de 

troca e produção de conhecimentos, voltado para a prática social cidadã. A partir da 

disponibilidade de conhecimentos deve permitir à comunidade uma melhor e mais 

justa distribuição social do conhecimento em sua formação para o exercício da 

cidadania, proporcionando melhores condições de inserção econômico-social como 

também de capacidade produtiva. 

Capacitação significa, para o PLDS, um processo em que o 

conhecimento teórico está voltado para a própria prática; ao mesmo tempo em que a 

fundamenta, subordina-se a ela. Trata-se de um conhecimento para a ação, 

implicando necessariamente em mudanças no modo de pensar/atuar das pessoas. 

É, portanto, um processo transformador. Capacitar é construir uma nova cidadania, 

uma nova relação entre estado e sociedade, onde o assistencialismo e clientelismo 

são substituídos pela formação de lideranças com capacidade de autogestão, visão 

de futuro, consciência da cidadania e espírito de participação e de co-

responsabilidade. 

São objetivos concretos do Programa de Liderança e Desenvolvimento 

Social9: 

• Que os participantes reflitam e discutam sobre as bases conceituais e 

metodológicas do Desenvolvimento Social e da Formação de Lideranças para 

                                                 
9 Esses objetivos foram retirados da proposta do PLDS 2004-2007 enviado para a Fundação Kellogg. 
O.B.S: A implementação administrativa e financeiramente de suas ações, dar-se através da Fundação 
de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Federal de Pernambuco - FADE. 
 



 
                                                                        
                                                                      

 

o Desenvolvimento, em particular do Agente de Desenvolvimento, como 

facilitador e multiplicador; 

• Que os participantes desenvolvam as qualidades de liderança, através de 

experiências, desafios e tomadas de decisão que os confrontem com a 

problemática da mudança social; 

• Que os participantes se capacitem como Agentes de Desenvolvimento, 

Facilitadores e Multiplicadores nos seus âmbitos de atuação; 

• Que os participantes se habilitem a utilizar instrumentos e ferramentas para a 

gestão social, em qualquer dos âmbitos de sua atuação, na condução ou 

articulação de projetos, programas ou organizações. 

Todas as atividades realizadas para atingir esses objetivos são 

orientadas de forma pedagógica para a formulação de estratégias que venham a 

oferecer soluções possíveis de realização no âmbito local. Compreende-se, nesse 

estudo, que local não é sinônimo de identificação com municipal, mas vinculado ao 

protagonismo e às ações endógenas. 

 

3.2.1. O fenômeno liderança transformadora como estratégia de mudanças 
 

As concepções acerca do termo liderança são plurais e se apresentam 

com interpretações opostas, podendo resumi-las quanto aos diferentes sentidos 

como: qualidade de uma pessoa, atributo de uma posição, categoria de 

comportamento.  

Essas diversas concepções sobre o fenômeno liderança refletem a idéia 

de que ele implica a influência que exerce uma ou mais pessoas sobre outra ou 

outras para determinar as ações, seja em um grupo ou organização (BLEJMAR, 

2005)10. A diversidade conceitual se dá em virtude do esforço realizado para definir: 

quem exerce a influência, a forma de exercê-la e o propósito que a motiva. De 

                                                 
10 Bernardo Blejmar é professor titular de Psicologia Organizacional da Universidade de Belgrano e 

consultor da W. K. Kellogg Foundation. 



 
                                                                        
                                                                      

 

acordo com BENNIS e NAUNUS (1988, p. 4), a dificuldade de entender como e quem 

lidera vem sendo um desafio de pesquisas acadêmicas: 

 
Décadas de análise acadêmica deram-nos mais de 350 definições 
de liderança. Literalmente, só nos últimos setenta e cinco anos foram 
feitas milhares de investigações empíricas, mas não existe um 
entendimento claro e inequívoco quanto ao que distingue líderes de 
não líderes e, talvez da maior importância, o que distingue líderes 
efetivos de não efetivos, e organizações efetivas das que não o são. 
 

Os mesmos autores destacam o entendimento de liderança quanto à sua 

natureza: 
Houve uma época em que se pensou que as habilidades de 
liderança fossem uma questão de nascença. Os líderes eram natos, 
e não formados, impelidos a liderar por algum processo insondável. 
Esta poderia ser chamada de teoria da liderança do “Grande 
Homem”.  
 

Esta teoria considerava que o poder de ser líder tinha natureza na 

herança e destino de poucas pessoas. Foi substituída pela teoria dos “grandes 

estouros”, com o entendimento de que grandes eventos transformavam pessoas 

comuns em líderes, com seguidores e situações favoráveis, a qual veio também a 

ser considerada inadequada, quando se buscou ponderar sobre a essência da 

presença e/ou ausência do poder.  

Ainda segundo BENNIS e NAUNUS (1988, p. 15), o conceito de poder e 

liderança estão inter-relacionados: “Poder é a energia básica necessária para iniciar 

e sustentar a ação, ou, para dizer de outro modo, a capacidade de traduzir a 

intenção em realidade e sustentá-la. Liderança é o uso sábio deste poder: liderança 

transformadora.” 

Assim, os líderes não são natos, surgem quando suas organizações 

enfrentam desafios e problemas diante da complexidade social, necessitando de 

uma estratégia de novas práticas, assumindo responsabilidades orientadoras de 

atuação.  



 
                                                                        
                                                                      

 

Essas concepções, no decorrer de sua evolução, materializaram-se em 

dimensões mais amplas, funcionando como ordenadoras da diversidade: o enfoque 

das características pessoais (décadas de 1930 e 1940); o enfoque das condutas 

(final da década de 1940 até a década de 1960); o enfoque situacional/contingente 

(fim da década de 1960 até meados da década de 1980); e o enfoque da escola da 

“nova liderança” (a partir da década de 1990). 

 Definir liderança, portanto, não é algo fácil, porém, nos dias atuais, 

constitui um aspecto estratégico e instrumental de relevância para promover e 

consolidar mudanças sociais. Assume, assim, a função de instrumento básico para 

prever e produzir transformações, e facilitar a solução de problemas ou a superação 

de obstáculos. (BLEJMAR,1998). 

A partir da visão de considerar o contexto social em torno de mudanças e 

incertezas, observa-se que as competências da liderança exigidas nesse contexto 

estarão longe de um modelo acabado que tenha todas as respostas necessárias, 

ainda antes que as perguntas sejam formuladas e que as necessidades se 

materializem. Tais contextos exigem condições em várias esferas da atividade 

organizacional e social, podendo ser citadas, entre outras: 

• fazer mais com menos – aumentar a qualidade e reduzir os custos; 

• adaptar-se ativamente ao cidadão, cliente e usuário – capacidade de escuta e 

oferta; 

• despertar compromisso e criatividade nas pessoas da organização; 

• formar redes – alianças permanentes e transitórias. Segundo BLEJMAR (1998), “as 

alianças, as associações, as gestões combinadas entre atores diferentes são 

requeridas na atualidade para as gestões sociais eficazes.” Quando se admite 

esse argumento, também se faz necessário admitir que a liderança não se refere 

a tipos absolutos, mas diz respeito a situações e momentos de liderança, que são 

exercidos segundo atitudes, circunstâncias, capacidade, e que, eventualmente, 

podem ser esporádicos e rotativos, segundo as dinâmicas dos grupos ou 

organizações. De acordo com Blejmar (1998):  



 
                                                                        
                                                                      

 

Existem aqueles que podem exercer a liderança em alguns 
contextos mas em outros não; em algumas situações, mais do que 
em outras, ou em alguns momentos da evolução da idéia ou do 
projeto. Isto significa que existem aqueles que exercem a liderança 
em algumas situações, e que noutras são apenas seguidores. 

É costume atribuir-se a condição de liderança a uma pessoa específica, 

com determinadas características; porém existe uma dialética relevante entre o 

grupo e essa pessoa, uma vez que esta não existiria sem aquele: são os membros 

do grupo que atribuem e legitimam a condição de liderança.  

Os líderes não poderiam exercer sua função fora desses grupos, porque 
compartilham um ideário comum, e não poderiam desenvolver-se sem o apoio, o 
estímulo e as sanções grupais. Aqui se considera que líderes são relevantes em 
função dos grupos nos quais exercem liderança, e estes, por sua vez, em função dos 
processos sociais que desenvolvem. 

A discussão de que líderes nascem ou se fazem é um debate constante. 
Segundo o pensamento de Daniel GOLEMAN, estudioso da inteligência emocional, os 
líderes não se distinguem por suas habilidades e conhecimentos técnicos ou por 
habilidades inatas, mas pela sua capacidade de inspirar e contagiar, nos outros, 
paixão ou entusiasmo, conseguindo que os sujeitos se congreguem em torno de um 
ideal compartilhado, provocando nas equipes de trabalho valor agregado.  

Em seu pensamento, as emoções são uma dimensão relevante, 

constituindo a chave da motivação.  Assim, depende da sensibilidade de cada líder 

percebê-las e saber direcioná-las, usando-as de forma apropriada nas equipes e 

grupos na melhoria de seu desempenho. De acordo com GOLEMAN (1996, p. 22) as 

medidas emocionais da inteligência são: 

 
Competência pessoal: Consciência de si mesmo - quando alguém é 
ciente de suas forças e fraquezas podem maximizar seu potencial; 
Gerência de si mesmo - usa a consciência de suas emoções para 
controlar sua resposta às situações diferentes. Competência Social: 
Consciência social – compreende o significado do porque faz e diz, 
na relação com o outro. Gerência do relacionamento – através da 
consciência de suas próprias emoções e das emoções de outros, 
controlar relacionamentos a um resultado bem sucedido.   



 
                                                                        
                                                                      

 

As emoções podem funcionar positivamente dentro do grupo numa 

direção de ressonância, mobilizando o melhor das pessoas, ou conduzi-lo para uma 

desintegração, gerando uma dissonância. O efeito direto desses dois caminhos dar-

se-á nas organizações e comunidades pelo impacto em seu contexto. A relevância 

da função liderança está em influir e/ou desafiar a comunidade para que enfrente seus 

problemas, podendo, assim, serem chamados de agentes de mudança. O desfio está 

em trabalhar pela mudança a serem produzidas e preservar ao mesmo tempo, a 

riqueza das diferenças nas culturas e nas identidades da comunidade. 

Portanto, para realizar mudança estrutural as pessoas constituem o 

elemento central, sendo o medo ou outras emoções, problemas cotidianos de 

relutância para que ocorra (SOTO, p. 259). Por trás dessa relutância estão 

pensamentos distorcidos na mente das pessoas, dificultando o acesso do novo 

procedimento. 

 
3.2.2. Processo de seleção e atividades presenciais 

 
 

Para seleção de candidatos são estabelecidos critérios, com um certo 

grau de flexibilidade, onde devem ter entre 20 e 40 anos, um perfil diverso com 

experiências em situações de liderança de projetos de desenvolvimento com jovens, 

procedência heterogênea (profissional, setorial, de gênero), vindos de diferentes 

cenários sociais (ONGs, OSCIPs, governos, organizações comunitárias, academia, 

voluntariado, etc.), com o objetivo de desenvolver ações integradas11 de educação 

em microrregiões12. 

 

                                                 
11 Ações integradas fazem parte da proposta de Conjunto Integrado de Projetos. Trata-se de um conjunto de ações 

com uma visão integral que tem o potencial de romper o ciclo de pobreza e gerar desenvolvimento sustentável 
em uma microrregião. Isso é obtido promovendo e canalizando a participação, o desenvolvimento e a liderança 
da juventude local. 

12 A microrregião é uma unidade territorial definida com base em identidades político-administrativas, 
econômicas, geográficas e/ou étnicas. Geralmente é formada por diversos municípios, com uma mescla de 
características urbanas e rurais e que contam com recursos locais suficientes para apoiar um processo de 
desenvolvimento socioeconômico. 



 
                                                                        
                                                                      

 

A proposta de formatação desse processo segue o seguinte padrão13: 
 

• Processo de seleção: os critérios de seleção serão acordados pela Instituição 

Local Associada - ILA e a WWKF. O processo deverá ser realizado pela 

equipe gestora e as Organizações de Origem dos Participantes - OOP em 

conjunto, com o acordo dessas últimas em seguir participando do processo de 

avaliação do seu membro representante durante e após o Programa. 

Objetivará o comprometimento do participante com a OOP em função de uma 

proposta de trabalho concreta a ser desenvolvida individual ou coletivamente 

que configurará o Trabalho de Campo - TC  - a ser realizado durante/para o 

Programa. 

• Divulgação: carta-convite, convocatória para quem responder à carta (30 dias 

– tempo incluindo a elaboração das pré-propostas dos TCs) 

• Orientações básicas para apresentação da pré-proposta: ação inovadora a ser 

desenvolvida no estado de origem do candidato, aplicada a um melhoramento 

e articulada localmente com organizações que integram o Conjunto Integrado 

de Projetos - CIPs e outras organizações, sejam governamentais ou não. 

Deve conter na proposta: definição do problema, descrição temática do 

projeto, resultados esperados e recursos previstos. 

• Inscrição: inscrição com apresentação da pré-proposta de Trabalho de Campo 

mais a documentação. 

• Período de Seleção: divididos em dois momentos, conforme segue: 

॰ Primeiro Momento: identificação das propostas e possíveis acordos entre 

OOPs (a ser realizada pela equipe de selecionadores sem caráter 

eliminatório), como estratégia preliminar. 

॰ Segundo Momento: entrevistas individuais e dinâmica de grupo para 

identificação da liderança, como estratégia de seleção final.  

                                                 
13 Estas orientações foram retiradas da proposta enviada a WWKF para os anos 2004-2007. 



 
                                                                        
                                                                      

 

O processo das atividades presenciais é compreendido nos seguintes 

momentos: 

• Pré-seminário: a ser realizado durante 02 dias, na cidade do Recife, com 

informações gerais sobre o programa e acordos coletivos (regras de 

convivência, compromissos). Realizar-se-ão apresentações das instituições 

selecionadas, da equipe gestora, incluindo nesse momento o maior número 

possível de conferencistas, facilitadores e egressos. 

• Primeiro Seminário Presencial: 30 dias após o pré-seminário, realizar-se-ão as 

oficinas com duração de 14 dias, com dedicação exclusiva dos participantes.  

• Momento de aplicação dos conteúdos – Liderança em ação: momento em que 

as lideranças sensibilizam, mobilizam com a negociação no território para 

realização dos Trabalhos de Campo com duração de 90 dias, como 

facilitadores e multiplicadores do aprendizado capacitando outras lideranças.  

• Segundo Seminário Presencial: continuação do segundo módulo com oficinas, 

com duração de 14 dias. 

• Momento de conclusão do TCs: desenvolvimento das atividades em suas 

regiões buscando concluir, de forma temporal, as ações iniciadas com os TCs. 

• Encerramento: apresentação dos resultados parciais/finais dos TCs com 

participação dos assessores pedagógicos, representantes das organizações, 

representantes dos parceiros. 

Envolver lideranças jovens, como agentes de desenvolvimento local e 

regional, no processo de formação de multiplicadores, representa uma estratégia de 

reforço à permanência dos processos de desenvolvimento local sustentável, pois se 

enraíza o conhecimento na própria comunidade, minimizando dessa forma a 

dependência do local a um agente externo. As lideranças envolvidas nesse processo 

também despertam para o fato de continuarem buscando o aperfeiçoamento e 

autoqualificação permanente. 

 



 
                                                                        
                                                                      

 

3.2.3. A base pedagógica do processo transformador 
 

A base pedagógica desse processo é uma base construtivista, na qual o 

conhecimento é construído em interação com a realidade e a experiência dos 

participantes. É na vivência do real que o facilitador experimenta, vive, analisa, 

elabora sínteses, se aprimora, estimula a mudança comportamental. Nessa dinâmica 

a liderança se percebe como um ser em processo permanente de mudança, aberto 

ao mundo e ao grupo. 

Os responsáveis pela dinamização das oficinas são facilitadores 

experientes com relevante capacidade de provocar reflexões profundas entre os 

participantes. Não de instrutores que já chegam na comunidade com um processo de 

intervenção mecânico, com os eventos já desenhados e com prazos de execução 

definidos, desrespeitando a cultura e ritmos próprios de cada localidade. Busca-se 

formar facilitadores que, com clareza do que é desenvolvimento sustentável e dos 

eixos aglutinadores e estratégicos de intervenção, sejam capazes de injetar uma 

energia nova na comunidade, que a mobilize para a ação e para a busca do 

desenvolvimento endógeno.  

Objetiva-se formar facilitadores seguros e abertos, capazes de construir a 

estratégia de intervenção junto com os atores locais. Uma estratégia de intervenção 

contextualizada no território. 

A metodologia concebida para o programa se estrutura principalmente 

sobre a prática, sobre o fazer, sobre uma aprendizagem ativa, onde as informações e 

conteúdos conceituais e metodológicos se originam na realidade concreta dos 

participantes. Assim, a aprendizagem é gerada a partir do tratamento e reflexão 

social sobre dados e informações da realidade, visando a sua transformação. 

Define-se a idéia de oficina14 na medida em que esta é um lugar onde se 

exerce um ofício, onde se verificam transformações e se fazem consertos. Isto é, a 

                                                 
14 Conceito retirado do projeto do PLDS. 



 
                                                                        
                                                                      

 

idéia de oficina relaciona-se mais diretamente à noção de trabalho, de ofício, de 

atividade concreta de fazer para mexer e transformar objetos concretos, históricos. 

Essa proposta metodológica contempla o caráter interdisciplinar, 

interinstitucional e intersetorial dos participantes, desde que se concebe como 

resgate de uma realidade a ser transformada e que se apresenta complexa e 

heterogênea. 

A Universidade Federal de Pernambuco adaptou um curriculum, com o 

seu formato pedagógico e conteúdos que são trabalhados em sete oficinas 

implementadas nos dois seminários presenciais de quinze dias de duração, nos 

quais se desdobra o Programa nas seguintes temáticas e módulos conceituais15:  

• Oficina Social da Juventude: transmitir e debater os principais temas relacionados 

à juventude e seu contexto social, político e econômico, o tipo de aproximação 

multisetorial e multidisciplinar do desenvolvimento sustentável e os desafios da 

região.  

• Oficina de Gestão I: fortalecer e desenvolver competências e ferramentas de 

comunicação social, modelos de planejamento e apresentações eficientes. 

• Oficina da Palavra: desenvolver a competência comunicativa dos participantes 

como sustentáculo das ações, das emoções e do debate legítimo das diferenças. 

• Oficina das Instituições: promover o conhecimento das lógicas, dos atores, das 

culturas e dos interesses das empresas, do governo e das organizações da 

sociedade civil. 

• Oficina da Ética: debater, através de casos reais, a ética da gestão e os principais 

temas relativos à viabilidade de projetos sociais na região. 

• Oficina de Gestão II: treinar e desenvolver competências e ferramentas para 

resolução de conflitos, formação de alianças, desenvolvimento de pessoas e 

criatividade de soluções, além de administração de recursos. 

                                                 
15 Texto elaborado a partir do documento de Relatório Final do PLDS 2006. 



 
                                                                        
                                                                      

 

• Oficina de Inteligências de Liderança: fornecer condições para uma síntese das 

aproximações à liderança que o Programa pretendeu instalar. 

A metodologia aplicada, do PLDS, adota as modalidades de auto-

aprendizagem, intercâmbio de experiências, conferências, laboratórios de 

aprendizagem, análises de casos, resolução de desafios em equipe, colóquios com 

protagonistas organizacionais empresariais, governamentais e da sociedade civil, 

visitas a projetos e contato direto com a realidade, nas suas mais críticas situações, 

visando o desenvolvimento pessoal e profissional dos participantes. 

3.2.4. Propostas das dimensões integradas para o desenvolvimento da liderança 
 

O PLDS fundamenta sua proposta no trabalho com o sujeito em três 

dimensões de forma integrada: o SER, o SABER e o SABER FAZER. Graficamente, 

o modelo de referência para o PLDS agrupa vinculação com o entorno e contexto de 

trabalho, expressando-se da seguinte forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Modelo pedagógico de referência para o PLDS  Fonte: Blejmar (2004). 

A dimensão do SER focaliza o participante como sujeito. Nesta dimensão 

é focalizado valorizando o seu autoconhecimento, seus atributos positivos e 

negativos, sua trajetória de escolhas e o seu desenvolvimento como militante 
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engajado e profissional compromissado. As atitudes e comportamentos em relação 

aos outros: - superiores, colegas e subordinados, sua capacidade de trabalhar em 

equipe e constituir redes, enfim a ética é tratada de forma transversal em todas as 

oficinas dos seminários constitutivos do programa. 

A dimensão do SABER SER é focalizada na dimensão conceitual, 

desenvolvida através das exposições dos palestrantes, dos debates realizados e as 

leituras sobre os principais temas que estão na ordem do dia, na luta contra a 

desigualdade, a exclusão social e a pobreza, os processos de mudança e o 

desenvolvimento sustentável, bem como o papel da juventude. Isto é, esta dimensão 

trata de tudo aquilo que permita conhecer, compreender, fundamentar e orientar a 

prática engajada dos participantes. 

Nessa dimensão, a responsabilidade pela apresentação didática dos 

conteúdos das oficinas cabe a conferencistas, na maior parte das vezes docentes 

universitários e pessoas com trabalhos em organizações do terceiro setor e 

representantes do poder local. 

A última dimensão o SABER FAZER, constitui o instrumental do 

programa, que, através das oficinas, é apresentado ou revisto o funcionamento de 

instrumentos e ferramentas necessários à gestão eficaz de equipes, projetos, 

organizações, alianças e redes, com metodologias de planejamento, negociação, 

comunicação, gerenciamento e avaliação. Para a apresentação de ferramentas e 

estimular o desenvolvimento das habilidades dos participantes, são convidados 

facilitadores experientes, geralmente originários de organizações da sociedade civil. 

A proposta do PLDS em proceder à reflexão aplicada, de forma integrada 

com as dimensões para o desenvolvimento das lideranças, busca no processo 

pedagógico eleger um período para um desenvolvimento do Trabalho de Campo - 

TC, que consiste na realização de tarefas a fim de proceder de forma prática à 

aprendizagem dos conteúdos trabalhados nos seminários denominando de liderança 

em ação. 



 
                                                                        
                                                                      

 

Os efeitos esperados nas organizações - em particular nas juvenis - a 

partir da capacitação da liderança, podem se refletir em duas dimensões básicas: 

• O crescimento pessoal dos membros: na medida em que, apoiando-se em 

critérios pró-ativos de conduta, estarão fortalecidos para atitudes estratégicas 

e superadoras de problemas.  

• A eficácia organizacional: sustentação para a sobrevivência de um projeto ou 

uma instituição, razão pela qual são esperados aqui impactos relevantes. Se 

as pessoas melhoram e os vínculos que estabelecem melhoram elas 

alcançarão ambientes que irão proporcionar objetivos comuns; quer dizer, os 

produtos e os resultados que obtenham serão de elevada qualidade. 

A realização do Trabalho de Campo tem como finalidade reforçar e 

desenvolver as capacidades das lideranças nos CIPs em formação e outros projetos 

independentes, a partir da identificação de oportunidades e necessidades no 

contexto. Os Conjuntos Integrados de Projetos – CIPs estão em negociações de 

novas institucionalidades em suas regiões, sendo regidos por um conselho gestor 

com participações de várias entidades parceiras, sociedade civil, terceiro setor, setor 

empresarial e principalmente estimulando representatividade juvenil.  

Pode-se expressar como exemplo, as duas imagens a seguir 

representando as atividades integradas e projetos articulados organizando um CIP, 

em duas regiões do Nordeste brasileiro: 

1a ) Grupo Girassol; 

O Grupo Girassol nasce através da vontade política de pessoas no município de 

Boca da Mata no Estado de Alagoas, com um desejo de transformação de uma 

situação indesejada das crianças e adolescentes daquela região no enfrentamento 

da situação de risco decorrente da pobreza e da exclusão social.  

 

 



 
                                                                        
                                                                      

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Consolidação de uma rede de parcerias             Fonte: Diagnóstico Participativo16 
                 do Grupo Girassol                                                                                    
   

 

As organizações/movimentos que são co-responsáveis pelo projeto com 

uma ação socializada são: 

 

• Movimento Nacional dos Meninos e Meninas de Rua – Comissão Local Boca 

da Mata – Atua na organização de meninos e meninas de rua em situação de 

vulnerabilidade com o objetivo de assegurar sua participação protagônica no 

processo de desenvolvimento social;  

 

• Universidade Federal de Alagoas – Núcleo Temático da Criança e do 

Adolescente – O NTCA/UFAL atua na área da pesquisa, ensino e extensão na 

defesa da criança e adolescente, através de diagnósticos desse segmento e 

                                                 
16 Disponível em: < www.girassol.org.br > Acesso em: 26 de Jan. 2007 
 



 
                                                                        
                                                                      

 

de suas famílias em nosso Estado e na articulação e desenvolvimento de 

ações no âmbito do Sistema de Garantias e Direitos.  

 

• Ministério Público Estadual – Promotoria de Justiça de Boca da Mata – 

Instituição de Defesa dos Direitos, com atuação voltada prioritariamente na 

defesa de direitos de crianças e adolescentes, através de ações políticas 

voltadas para o fortalecimento dos sistemas de controle social do ajuizamento 

de ações judiciais.  

 

• Rádio Comunitária FM Boca da Mata – Organização Não Governamental que 

atua na promoção social através de atividades de comunicação e desenvolve 

projetos sociais voltados para um maior desenvolvimento comunitário. 

Justifica-se a intervenção pelo registro de elevados índices de atos 

infracionais praticados por adolescentes, fenômeno que vem preocupando 

autoridades e a sociedade do município de Boca da Mata e região. 

O público alvo ao qual se destina a proposta é especialmente aquele em 

situação de vulnerabilidade e risco social e suas respectivas famílias, cujas 

desigualdades sociais vivenciadas lhes colocam em condições que favorecem seu 

ingresso na delinqüência e sua vitimização. O processo de emancipação proposto, 

tendo como eixo central à promoção social de crianças e adolescentes e suas 

famílias, desenvolve a partir de novas percepções dos jovens sobre as alternativas 

empreendedoras capazes de colaborar para a promoção do acesso ao trabalho e 

uma melhor qualidade de vida na comunidade. 

Esta ação deverá ter continuidade na perspectiva de serem 

multiplicadores do bem-estar, onde aprendam a adquirir pelas próprias adversidades 

enfrentamento no seu dia-a-dia através do desenvolvimento de seus potenciais e 

ações dirigidas para a prevenção do fenômeno. 

A fim de alcançar os objetivos propostos de intervenção, consolida na 

região, uma Rede Integrada de Atendimento às crianças e adolescentes e suas 



 
                                                                        
                                                                      

 

famílias, integrando órgãos e instituições locais organizando um sistema de atenção 

preconizado pela Lei 8.069/90, privilegiando os regimes de atendimento de apoio 

sócio-familiar e atendimento em meio-aberto. Como prioridades possuem quatro 

eixos com as seguintes temáticas: políticas públicas municipais; econômico; 

sociedade civil organizada; e o da garantia de direitos.  

Para assegurar a continuidade das ações, buscou-se institucionalizar de 

tal modo que a rede possa se auto-sustentar, fortalecendo e potencializando as 

organizações existentes.  

 

Um outro exemplo de conjuntos integrados de projetos: 

2a) MANDU – Movimento de articulação norte piauiense para o desenvolvimento 

sustentável.   

 

A aliança Mandu é o CIP da microrregião norte do Piauí, possuindo uma 

rede de projetos relacionados entre si visando o desenvolvimento local, com 

proposta de respostas integradas e multifacetadas a problemas sociais na região, 

construindo uma visão compartilhada estratégica entre os parceiros. 

Como objetivo busca promover a inserção das juventudes no processo 

de desenvolvimento social, cultural, político e econômico da microrregião da 

Parnaíba através da promoção do protagonismo juvenil, da educação cidadã e da 

capacitação empreendedora. 

 

 

 

 



 
                                                                        
                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 Figura 8: Aliança Mandu            Fonte: Disponível em:< projetoaliancamandu.blogspot.com/ -      
                                                                       59k > Acesso em: 26 de Janeiro 2007. 

 

Por meio de uma rede articulada de projetos distintos, mas 

complementares e inter-relacionados onde cada instituição coordena um projeto em 

parcerias com outras instituições afins, promovendo um aumento das 

potencialidades das pessoas, organizações e do ambiente. 

Os projetos estratégicos definidores da Aliança Mandu são:  

• Observatório da Juventude – instrumento de acesso ao conhecimento que 

objetiva contribuir para o desenvolvimento de ações e produção do 

conhecimento relacionado às juventudes e ao desenvolvimento econômico, 

político, social, cultural e ambiental; diagnosticando, sistematizando e 

disseminando novas informações para capacitar lideranças para o 

desenvolvimento; 



 
                                                                        
                                                                      

 

• Tear Jovem – uma articulação entre os jovens e grupos juvenis, rede social de 

juventudes, dos municípios que visa o desenvolvimento sustentável da região; 

• Portal – programa de transversalidade ambiental tendo o meio ambiente, a 

arte, o esporte, a cultura e a cidadania como catalisadores do 

desenvolvimento sócio-ambiental de jovens e adolescentes. Visa à integração 

da educação ambiental ao ensino básico e promoção da cidadania das 

escolas; 

• Vitrine Tecnológica – espaço dedicado à transferência de tecnologia para 

formação de jovens agricultores familiares.  

• Integrador – é um instrumento de integração e conscientização intersetorial 

que objetiva um diálogo transversal entre os setores públicos, o privado e a 

sociedade civil para formação de alianças estratégicas, promovendo 

seminários temáticos, ampliando e fortalecendo redes de responsabilidade 

sociais; 

• Banco Jovem – programa de apoio financeiro da aliança, que através de um 

fundo rotativo financeiro de financiamento a projetos sociais. 

Todo esse esforço da vontade política de pessoas tem como fundamento 

as relações sociais, convivência de pessoas objetivando tornassem ativas, 

participando de decisões que influenciam suas vidas. 

Os TCs, portanto, podem trabalhar com temas diversos conforme 

apresentado acima, mas sempre focalizando o desenvolvimento da liderança juvenil 

e o desenvolvimento social, estando inseridos no plano de trabalho de cada Conjunto 

Integrado de Projeto, significando um encontro entre o PLDS/ lideranças/ 

organizações/ CIPs/jovens / comunidade / agentes sociais / programas / projetos, 

com um trabalho em equipe desenvolvido em um horizonte temporal. 

O acompanhamento das atividades em suas localidades é orientado e 

monitorado por um assessor pedagógico convidado pela coordenação do PLDS para 

tal finalidade. Os assessores pedagógicos têm sido egressos, coordenadores e/ou 

parceiros responsáveis pelo acompanhamento do trabalho de campo inseridos nos 

conjunto integrado de projetos, ou de outro conjunto, como também professores das 



 
                                                                        
                                                                      

 

universidades locais ou membros de ONGs voltadas à formação de educadores ou 

gestores de projetos sociais. 

Essa iniciativa deu-se a partir da compreensão da coordenação geral do 

PLDS de evitar algum isolamento entre os TCs e os programas sociais, onde os 

participantes estão inseridos, convidando pessoas que compartilhem de uma visão 

que inclua a participação de cada um, dentro de seu campo de atuação nas 

organizações de origem e entre as demais parcerias que necessite realizar para 

atingir os objetivos da intervenção proposta.  

Essas pessoas são reconhecidas como assessores pedagógicos por 

serem conselheiros e articuladores que desenvolvem, dentre outras, a função de: 

• Assessorar, Monitorar e Apoiar o desenvolvimento dos TCs, em estreita 

relação com a Coordenação Pedagógica do PLDS e Assessoria de 

Monitoramento e Avaliação, formando parte da equipe pedagógica do PLDS. 

Como responsabilidade cabe a eles: 

• Elaborar relatório mensal sobre o desempenho dos participantes, observados 

a partir das atividades práticas; 

• Responder informações adicionais de ordem pedagógica e avaliativa, caso 

sejam necessárias para complementação de dados; 

• Participar de sessões de trabalho no Recife, de acordo com as datas pré-

agendadas no planejamento do PLDS. 

Existem alguns aspectos relevantes do processo para que um assessor 

pedagógico possa desempenhar seu papel com sucesso, dentre outros destacam-se: 

• Manter uma relação orgânica entre os presenciais e o TC; 

• Fomentar a troca de informações e andamento dos trabalhos com a 

coordenação pedagógica e de avaliação; 

• Apropriar-se dos objetivos do PLDS em relação ao TC; 

• Promover contatos com os outros assessores para troca de experiências; 



 
                                                                        
                                                                      

 

• Auxiliar a equipe participante a desenvolver o projeto do TC entre o 1º e o 2º 

Presencial; 

• Reforçar na equipe participante que o TC deve eleger uma atividade do 

Conjunto Integrado de Projetos e, a partir dela, incorporar os conhecimentos, 

as ferramentas e inovações adquiridas nos Seminários Presenciais; 

• Promover a inserção do estagiário no processo caso a organização decida 

incorporar como apoio ao TC. 

O significado e o resultado de todo esforço de trabalho de campo tem 

seu sucesso assegurado na qualidade das relações interpessoais. Com esta 

experiência com projetos sociais, afirma-se que este aspecto é primaz na condução 

– enquanto processo, no sentido – enquanto direção, no significado – enquanto 

aprendizado, e na finalização sucedida em ter buscado interferir na realidade 

enquanto sujeito histórico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                        
                                                                      

 

 

_____________________________________________CAPÍTULO 4 

O CAMINHO E PROCESSO DA AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS 
SOCIAIS DO PLDS 

 
 

A visibilidade do processo de interpretação constitui uma estratégia do 

conhecimento científico de transparência e, dessa forma, garante o rigor na 

perspectiva construcionista, pois as técnicas assumem um caráter não linear e 

inacabado. Esse posicionamento coloca-se na possibilidade de uma hermenêutica 

nas práticas argumentativas, onde as pessoas em situação de interlocução com 

outras produzem sentido e se posicionam em relações sociais, confrontando vozes e 

produção de sentidos (SPINK, LIMA, 1999, p. 99).   

A relevância desse processo está no entendimento de que existem 

possibilidades de explicar a realidade social através da combinação de elementos 

quantitativos e qualitativos utilizando técnicas interpretativas que visam descrever e 

decodificar os componentes de um sistema complexo. 

As técnicas quantitativas têm como princípio garantir a precisão dos 

resultados a partir de análise estatística como média, desvio-padrão, coeficiente de 

correlação e outros, possibilitando uma margem de segurança quanto ás inferências 

(RICHARDSON, 1999, p. 70). Por outro lado, as técnicas qualitativas reconhecem os 

atores sociais como sujeitos singulares que produzem conhecimentos e práticas 

como modo de vida, crenças e valores através das experiências sociais. 

A coleta de dados do trabalho de campo inicia-se desde o momento da 

aproximação temática, fruto de um momento relacional entre a fundamentação 

teórica do objeto a ser pesquisado e o campo (SPINK, 2003, p. 18). Considera-se 

campo-tema um espaço negociado onde são inseridas práticas discursivas e 

construídas redes de relações de confiança com grupos pesquisados.  



 
                                                                        
                                                                      

 

Os resultados são frutos do trabalho coletivo, produto resultante da 

interação entre pesquisador e pesquisado, na visão de que todos os fenômenos são 

igualmente relevantes: a constância e a inconstância, a freqüência e a interrupção, a 

fala e o silêncio, as revelações e as ocultações, a continuidade e a ruptura, o 

significado manifesto e o que permanece oculto. Segundo SPINK (2000, p. 20), 

 
[...] pesquisa é uma atividade de produção de sentidos perpassada 
pela interanimação de muitas vozes [...]; nossos sujeitos serão 
nossos interlocutores durante todo o processo de pesquisa, inclusive 
o momento de publicização de nossos resultados. [...] Pesquisador e 
pesquisado estão, necessariamente, inter-relacionados desde o 
momento do primeiro encontro até as últimas ressonâncias do 
processo de interpretação dos dados. 
 

A construção do caminho para avaliação dos impactos sociais do PLDS 

está dividida em duas etapas. A primeira para dar visibilidade ao processo já 

institucionalizado no PLDS como metodologia de avaliação pedagógica, com uma 

contribuição na sistematização e aplicação de análise científica da experiência da 

pesquisa, construindo memória das lições e ensinamentos, estimulando o 

intercâmbio da construção de conhecimentos sobre as práticas avaliativas 

desenvolvidas. A segunda etapa uma contribuição em dar continuidade ao processo 

de avaliação expost dos efeitos sociais, da ação conjunta dos projetos articulados, 

através das lideranças em suas regiões. 

 
4.1. CONSTRUINDO MEMÓRIA DAS PRÁTICAS AVALIATIVAS 

O desafio de construção de uma prática avaliativa que efetivamente sirva 

ao desenvolvimento de um processo, requer que a avaliação ocupe seus espaço / 

tempo / forma relevantes do ponto de vista reflexivo, dialógico e criador no processo 

de suas atividades, sendo pertinentes e adequadas, sobretudo significativas, no 

contexto. A memória terá sua relevância em evidenciar resultados frutos das 

reflexões coletivas acerca das experiências vivenciadas.  



 
                                                                        
                                                                      

 

Esta contribuição – a construção de memória com troca de experiências - 

faz parte de um trabalho que vem sendo desenvolvido com experiências na função 

de coordenadora de avaliação no PLDS. A perseverança é que as produziu. Essas 

existem porque houve perseverança.  E as experiências produzem esperança. A 

esperança consegue mover pessoas e contribuir para o aprimoramento do processo. 

 
4.1.1. O processo das práticas avaliativas desenvolvidas para o PLDS  
 

O PLDS possui uma estrutura de assessoria de avaliação17 através da 

fundação Kellogg, com avaliadores locais em cada Área de Prioridade Geográfica – 

PGA na América Latina e Caribe, que foram criados instrumentos comuns 

denominados de linha de base. Esses instrumentos possuem variáveis e dimensões, 

construídos coletivamente pelos avaliadores, arbitrariamente, a partir das reflexões 

teóricas sobre os atributos de liderança nas dimensões, baseados na filosofia 

pedagógica do programa, conforme quadro a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 Tem como base um Manual de Avaliação cujo propósito é indicar um marco teórico considerando a avaliação 
como uma ferramenta relevante e útil dentro de um programa. É organizado em duas partes: a primeira descreve 
a filosofia da avaliação que a fundação considera relevante para diretrizes do planejamento para elaboração do 
processo avaliativo nos projetos que financia. A segunda parte vincula a filosofia e expectativa da avaliação para 
a fundação, na perspectiva de fortalecimento dos projetos, direcionando a avaliação para aplicação em realidades 
concretas.  



 
                                                                        
                                                                      

 

Quadro 11: A filosofia do PLDS a partir das categorias estabelecidas 
  

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS VARIÁVEIS18 

 
Valores 

Integridade 
Solidariedade 
Reconhecimento e valorização do outro 
Transparência 
Humildade 
Equidade 
Perseverança 
Honestidade 

 
SER 

 
Inteligência 
emocional 

Auto-reflexão 
Autocrítica 
Empatia 
Motivação 
Habilidades sociais 

 
SABER SER 

 
Marcos Conceituais 

Situação social 
Situação econômica 
Situação política  
Instituições públicas 
Desenvolvimento local sustentável 
Capital Social 
Contexto cultural e diversidade 
Situação da juventude 
Metodologias de trabalho com jovens 
Organizações de sociedade civil e Terceiro Setor 

 
Ferramentas 

Marco lógico  
Planejamento estratégico 
Avaliação 

 
Trabalho em Equipe 

 

Práticas democráticas 
Empoderamento 
Manejo de conflitos 
Capacidade negociadora 

 
 

SABER FAZER 

 
Comunicação 

Escuta ativa 
Expressão oral 
Expressão escrita 

    Fonte: Quadro elaborado pela autora a partir da reunião dos avaliadores19. 

Para realizar análise de medidas de percepção dos impactos imediatos – 

curto prazo, para a liderança, desenvolveu-se uma descrição de cada variável, como 

pode ser exemplificado a seguir na dimensão de Desenvolvimento de habilidades 

pessoais e sociais: 

Exemplo: 

                                                 
18 Para cada variável foi construído um conceito, com uma escala de ponderação, para ser utilizada na análise 
conforme Anexo A. 
19 Diário de Campo: reunião realizada em Bogotá 2005, com os avaliadores das PGAs e seus 
coordenadores, com objetivo em delimitar as variáveis que serão utilizadas no questionário de auto-
avaliação da liderança para identificar suas potencialidades e habilidades para formação de trabalho 
em equipe.  



 
                                                                        
                                                                      

 

 

• Categoria: capacidades pessoais; 

• Variável: capacidade de trabalho em equipe; 

• Definição: reconhecimento pessoal do valor próprio e valorização do seu 

potencial para viver uma vida melhor e contribuir com a sociedade; 

• Indicador - Valorização no outro; 

• Descrição: número e porcentagem de beneficiários que mudaram a percepção 

sobre si mesmos e de suas relações com terceiros; 

• Tipo de medida: opinião dos participantes; 

• Unidade de análise: sujeito; 

• Unidade de medida: número e porcentagem de pessoas que melhorou, em 

relação à percepção que tinham sobre si mesmos e sobre suas relações com 

terceiros. Para os critérios de ponderação20, como parâmetro de avaliação, 

utilizou-se as seguintes medidas:  

॰ 1-2 nenhum ou péssimo (realiza suas atividades com independência do 

grupo não havendo troca de experiências); 

॰ 3-4 deficiente (aproxima-se do grupo de trabalho, porém se comporta como 

um observador crítico participando pouco, compartilha suas idéias e /ou 

propostas em momentos ocasionais); 

॰ 5-6 aceitável (se interessa pelo grupo de trabalho, compartilha idéias com 

outros porém de maneira inconstante e conflitante); 

॰ 7-8 bom (participa com entusiasmo do grupo, compartilha idéias e 

experiências empenhando-se na realização das tarefas de forma coletiva), 

 ॰ 9-10 excelente (participa ativamente, se articula bem, compartilha idéias 

empenha-se na realização das tarefas contribuindo para o desenvolvimento 

do grupo). 

                                                 
20 Os critérios de ponderação foram elaborados para linha de base da avaliação das PGAs. 



 
                                                                        
                                                                      

 

Após a elaboração dos questionários foi realizada uma etapa de pré-teste 

de forma aleatória, dos mesmos, com objetivo de evitar possíveis vieses de 

interpretações dos conceitos como também para correção de falhas na formulação 

das questões.  

Em momentos presenciais, com os 19 participantes, é explicado todo o 

processo e instrumentos que serão utilizados para avaliação do programa, sendo 

aplicados os instrumentos em momentos distintos, conforme quadro a seguir: 

Quadro 12: Procedimentos metodológicos de aplicação dos instrumentos 

FASES DOCUMENTOS PROCEDIMENTOS RELEVÂNCIA PARA 
PESQUISA 

Marco Zero – 
antes do 
primeiro 
seminário 
presencial 

Questionário 
semi-estruturado 

No primeiro dia do seminário 
presencial é reservado um 
momento inicial para explicação e 
aplicação do questionário. Os 
participantes puderam tirar 
possíveis dúvidas. O tempo de 
aplicação foi de 40 minutos. 

Analisar as 
potencialidade e 
habilidades dos 
participantes na formação 
de trabalho em equipe. 

Marco Um – 
após o 
segundo 
presencial 
 

Questionário 
estruturado 

No encerramento do segundo 
presencial é aplicado em 
momento presencial com os 
participantes, e, via e-mail, com 
as organizações  

Evidenciar o efeito da 
qualificação dos 
participantes em suas 
práticas sociais, nos 
programas sociais. 

Avaliação 
dos Impactos 
Sociais – 
atividades do 
trabalho de 
campo nas 
regiões 

Questionário 
semi-estruturado 

Antes do retorno para o 
encerramento a equipe responde 
coletivamente. 

Detectar impactos sociais 
das ações conjuntas dos 
projetos articulados nas 
microrregiões do 
Nordeste brasileiro. 

   
  Fonte: Quadro elaborado pela autora a partir do planejamento da avaliação de linha de base. 

 

Além da aplicação dos questionários acima, foram utilizados três 

instrumentos com análise de conteúdo em documentos enviados para o programa, 

sendo: 

a) momento da convocatória e seleção dos candidatos:  

• ficha de inscrição do participante acompanhada com a ficha de inscrição de 

sua organização de origem, 

b) após o momento de seleção:  



 
                                                                        
                                                                      

 

• carta, escrita pelo próprio participante, relatando sua história de vida pessoal e 

social, 

c) momento de realização dos Trabalhos de Campo - TCs: relatórios enviados 

pelos assessores pedagógicos (pessoas convidadas pelo programa para 

acompanhar o desenvolvimento dos TCs com perfil de educador que 

desenvolvem atividades em projetos sociais em suas regiões) avaliando o 

processo de negociação das propostas no território e do monitoramento das 

atividades. 

Voltando para o primeiro momento no processo de avaliação, que é o da 

seleção, pode ser considerado participativo e democrático, pois, existe liberdade das 

organizações para indicação de seis lideranças utilizando seus próprios critérios 

democráticos e, a partir dessas indicações são realizadas entrevistas pela equipe 

gestora do PLDS para escolha de duas a três lideranças por organização. Para 

essas entrevistas busca-se identificar características de práticas de lideranças nas 

dimensões pessoais e sociais dos candidatos observando os seguintes critérios:  

• Dimensão pessoal: 

- trabalho em equipe 

- capacidade de escutar 

- capacidade de auto-avaliação 

- estabilidade pessoal 

• Dimensão profissional 

- experiência em programas de desenvolvimento  juvenil 

- experiência em desenvolvimento / gestão de projetos 

- estabilidade laboral 

- capacidades administrativas 

• Dimensão de percepção para transformação social 

- visão de transformação social 

- participação em redes sociais 

- compartilha valores do Programa 



 
                                                                        
                                                                      

 

Quando selecionados, é elaborado um relatório sobre o perfil das 

lideranças identificando gênero, funções que exercem, idade, escolaridade, 

experiências de trabalho com jovens, bem como, seus contatos. Este relatório é 

enviado, com antecedência, para toda a equipe e facilitadores com objetivo de 

otimizar os momentos presenciais. A avaliação possui um papel fundamental nesse 

momento, pois evidenciará as potencialidades dos selecionados diante da 

diversidade de trabalhos que realizarão, confrontando com suas necessidades como 

sujeito, que necessitam de reflexão para mudança de atitudes.  

A vontade de mudança de uma situação indesejada, por essas 

lideranças, consiste em um processo inicial da consciência da necessidade de 

modificar fatos e eventos que não os satisfazem ou os prejudicam. Esta fase está 

presente na reflexão dos limites pessoais, profissionais e sociais para que possa agir 

de forma direcionada para o estado desejado a partir de atitudes. Considera-se que 

esta mudança faz parte de um processo com graus de amplitude e de alcance de 

resultados. O primeiro momento de perceber, nas lideranças, a vontade política deu-

se a partir de uma análise de seu perfil social. 

Em um segundo momento de avaliação no processo é o momento das 

oficinas. Considera-se a qualificação dos sujeitos para fomentar reflexões das suas 

ações, elemento central na mudança estrutural, pois pensamentos distorcidos 

impedem a concretização de atitudes e ações de mudança, poder e saber escolher, 

poder implementar e poder se beneficiar de suas escolhas.  

A necessidade pedagógica, para essa avaliação, constitui momentos 

pontuais para que possam acontecer complementações, caso as intervenções 

venham a deixar lacunas, sendo monitorada a partir de questionários semi-

estruturados e observações, aplicados nos seminários presenciais durante e/ou após 

as oficinas. Esse processo é subdividido em duas dimensões: a primeira dimensão é 

da avaliação dos facilitadores/oficineiros - considerando o planejamento, a 

comunicação e a metodologia aplicada nas oficinas. A segunda dimensão é da 

avaliação de aprendizagem dos conteúdos pelos participantes a partir da reflexão 

teórica trazendo a relação direta com seu dia a dia em suas instituições. 



 
                                                                        
                                                                      

 

Nesse momento a avaliação possui relevância quanto à evidenciação do 

alcance dos objetivos propostos nos conteúdos observados como também a 

melhoria da capacidade de respostas dos participantes em sua condição anterior a 

intervenção.   

A construção dos questionários de avaliação de aprendizagem é a partir 

dos objetivos propostos para cada oficina, em cada uma das temáticas, identificando 

quais variáveis, trabalhadas no marco zero, correspondem a esses objetivos 

propostos. Esses resultados são comparados com os resultados do Marco zero de 

autopercepção dos participantes identificando os avanços ou não dessas variáveis. 

O processo torna-se relevante para que a coordenação resgate, pontualmente, 

algumas dificuldades de entendimentos e aplicabilidade de conteúdos apontados 

pelos participantes.  

No final dos seminários presenciais é realizada uma avaliação 

denominada de Marco Um, sendo aplicado o mesmo questionário do Marco Zero 

para possíveis comparações das evoluções, ou não, das variáveis. Esse 

procedimento permite apontar para uma avaliação de escala de apropriação dos 

conteúdos trabalhados nas oficinas, medindo a melhoria de capacidade de respostas 

das lideranças. 

Todo esse processo de acompanhado das variáveis se dá dentro de uma 

influência dos contextos regionais em que os participantes estão inseridos, pois a 

melhoria de seus conhecimentos dependerá também em fazer sentido em suas 

práticas e experiências vividas no seu dia-a-dia. Logo, é necessário complementar a 

análise com instrumentos de diálogos para que possam ser visualizadas questões 

subjetivas. 

 
4.1.2. Uma contribuição de instrumentos para avaliação dos impactos sociais 
 

Para esta pesquisa de avaliação de percepção dos impactos sociais, 

foram construídos instrumentos de coleta de dados, específicos, em momentos 

distintos demonstrados a seguir:  



 
                                                                        
                                                                      

 

a) momento dos seminários presenciais - anotação no diário de campo a partir da 

observação direta: Proporcionou identificar as necessidades e contextos para 

mudança, a partir da percepção dos participantes em seus momentos de reflexões 

nos  momentos presenciais, como por exemplo: observação das oficinas de colóquio 

de políticas públicas e a oficina de mudança planejada – foram registrados 

momentos de construção dos participantes de um levantamento de diagnóstico social 

das condições dos jovens em suas microrregiões declaradas pelas lideranças. Essas 

informações foram levadas em consideração no momento de análise das ações 

desenvolvidas pelos Trabalhos de Campo para a busca da mudança. 

b) momento das atividades práticas dos TCs – a partir de uma matriz de avaliação da 

ação integrada pelos projetos, buscou-se identificar o aprendizado conjunto das 

parcerias, bem como o alcance das ações nos municípios e comunidades.  O 

trabalho de campo é um instrumento de avaliação por representar uma atividade 

prática, envolvendo as organizações, território e sociedade em uma ação integrada, 

a partir da elaboração de um projeto conjunto de mudança planejada e executada de 

forma articulada, com objetivos de empoderamento da juventude na temática de 

liderança em suas regiões.  

c) momento dos resultados dos produtos - avaliação expost – com o objetivo de 

avaliar os efeitos da formação das lideranças para os programas sociais foram 

elaborados instrumentos, com questionários semi-estruturados, com a finalidade de 

evidenciar mudanças, novas práticas sociais para o território utilizando um formato 

de escalas de LIKERT. A fim de evitar respostas em branco, foi oferecida a opção de 

“outros”, e/ou comentários adicionais ou complementares no final de cada categoria.  

As etapas de análise dos questionários desenvolveram-se da seguinte 

forma:  

• Perfil Social dos participantes – análise estatística de texto, carta da história 

de vida dos participantes, com linguagem natural usando a técnica ALCESTE21. O 

                                                 
21 Técnica desenvolvida por Max Reinert, para analisar respostas a questões abertas, investigar a 
distribuição de vocabulário em um texto através de uma complexa classificação hierárquica 



 
                                                                        
                                                                      

 

objetivo dessa técnica consiste em distinguir classes de palavras que representam 

diferentes formas de discurso a respeito do tópico de interesses (KRONBERGER, 

WAGNER, 2002, p. 427).  

• Marco Zero - a partir desse marco zero, considerado como um diagnóstico 

preliminar das lideranças, elaborou-se um levantamento das contribuições e 

dificuldades significativas que foram declaradas pelos participantes. A partir da 

formação, as lideranças deveriam ser capazes de gerar novas atitudes que 

produzissem possíveis soluções, internalizando o conhecimento nos fatos, ou seja, 

serem aplicados no dia a dia. 

• Marco Um – está dividido em duas dimensões: dos participantes e das 

Organizações de Origem: 

- Participantes: Após o término do programa, os 19 jovens responderam a um 

questionário estruturado, denominado de feedback, tendo como objetivo identificar a 

devolução das reflexões estimuladas pelo programa, aplicadas em suas práticas do 

dia a dia nos programas sociais. Responderam a questões relativas aos valores 

aplicados e suas práticas no dia a dia, marcos conceituais, conhecimentos e 

capacidade de análise crítica, aprendizado de ferramentas de gestão, a partir das 

experiências vivenciadas no trabalho de campo. 

Para cada uma das variáveis analisadas considerou-se a escala de 

valores: Discordo totalmente, Mais discordo do que concordo, Mais concordo do que 

discordo, Concordo totalmente. O sinalizador que serviu de norteador para verificar 

quais conhecimentos se transformaram em novas práticas nas organizações, pautou-

se na percepção do indicador quantitativo indicando o número de respostas em 

concordância com as afirmativas elaboradas. 

- Organizações de Origem: após o término do segundo presencial e do trabalho de 

campo, 12 representantes22 das organizações responderam a um questionário 

                                                                                                                                                          
descendente e dicotomização, baseado em médias recíprocas, ou análise de correspondência e a 
teoria das “nuvens dinâmicas”. 
22 O método utilizado foi o probabilístico aleatório, onde todos tinham as mesmas condições de participação do 
processo.  



 
                                                                        
                                                                      

 

denominado feedback da organização. O objetivo foi aferir a influência que a 

participação do(s) membros da organização provocou nas práticas e na cultura 

organizacional para fortalecimento dos programas sociais. O questionário foi 

respondido por um superior hierárquico. 

A partir da escala de valores a seguir responderam como avaliariam a 

mudança inicial, percebida, no ambiente organizacional, como efeito do resultado do 

programa a partir das categorias: Concordo Totalmente, Mais Concordo do que 

discordo, Mais discordo do que Concordo, Discordo Totalmente. 

As perguntas feitas aos representantes das organizações foram: 

Desenvolveu e/ou fortaleceu as qualidades pessoais para liderança coletiva e 

transformadora proporcionando inteligência emocional nas relações interpessoais 

dentro da organização; Desenvolveu e/ ou fortaleceu as capacidades profissionais 

para liderança coletiva e transformador; Estimulou a articulação entre as 

organizações; Proporcionou reflexões e debates de marcos conceituais e 

metodológicos na organização, ampliando conhecimento da situação econômica, 

política e social sobre a Juventude; Trabalho de campo representou uma ferramenta 

prática  que estimulou ações articuladoras e desenvolvimento de habilidades em 

metodologias participativas e de empoderamento com o jovem. 

Os representantes das organizações responderam ainda sobre quais 

mudanças nas relações de melhoria no meio organizacional, que, direta e 

indiretamente, modificam a implementação nos programas sociais pelas lideranças 

poderiam ser identificadas como efeito do PLDS, a partir de comportamentos como 

agentes de mudança, junto à organização, considerando o curto período - como 

evidências emergentes, porém percebidas. Os indicadores que nortearam a 

percepção foram: 

 

 

 



 
                                                                        
                                                                      

 

Quadro 13: Indicadores de evidências de Impacto 

Categoria de avaliação Efeito/mudança Indicadores/Impacto 

⇒ aceitação de novos conceitos e 
comportamentos 

⇒ reconhecimento das contribuições 
dos colegas procurando evidenciá-
las 

1. Reflexão crítica 
 

Melhoria nas relações 
com os pares 

⇒ cordialidade e respeito nas relações 
interpessoais 

⇒ capacidade de trabalhar em equipe 

⇒ capacidade de comunicação com 
outros grupos 

2. Compromisso social 
 

Maior participaçãona 
tomada de decisões 
para liderança 
democrática ⇒ capacidade de mobilização social 

⇒ utilização da ferramenta marco 
lógico 

⇒ utilização da avaliação como 
ferramenta de gestão 

3. Facilitador de 
conhecimento 

 

Melhoria do 
desempenho na 
realização das 
atividades, identificando 
a mudança social 
planejada ⇒ utilização de técnicas de negociação 

e resolução de conflitos 
 
Fonte: elaborado pela autora 

 

Para a dimensão “Facilitador de Conhecimentos”, pela liderança, um dos 

representantes justificou sua resposta “não percebida”, de forma qualitativa, 

sinalizando interferência da variável tempo para que houvesse uma percepção de 

mudança. De acordo com o Representante 2051223:  

 

“O tempo é pouco para se ter mais clareza em perceber aquelas 
mudanças avaliadas como não percebidas, apesar de algumas 
atitudes evidenciadas no comportamento da participante do PLDS. 
Fica evidente o amadurecimento do participante em situações de 
desafio, além de melhoria e reconhecimento das habilidades e 
competências do outro e da desenvoltura apresentada na utilização 
de ferramentas como facilitador de conhecimento.” 

                                                 
23 Código identificador das respostas recebidas dos questionários, significando: dígito 2 indica a PGA, o dígito 05 
indica o ano do PLDS, e o dígito 12 indica o representante que respondeu ao questionário. 



 
                                                                        
                                                                      

 

A partir das respostas consideradas como não percebida pelos 

representantes das organizações, e análise das questões abertas no questionário, 

surge uma hipótese a ser testada quanto à interferência da variável tempo em 

relação aos benefícios gerados para os programas sociais.  

Os egressos responderam a um questionário contendo cerca de 30 

questões sob quatro aspectos diferentes: no primeiro deles, a influência do PLDS em 

seus valores, atitudes e condutas praticadas no dia a dia; no segundo aspecto, a 

influência do PLDS em seus marcos conceituais, conhecimentos e capacidade de 

análise crítica; no terceiro aspecto, a influência do PLDS em suas práticas de 

lideranças, e no quarto e último aspecto avaliado a influência do PLDS quanto ao uso 

de ferramentas de gesta. 

Avaliaram, atribuindo notas, a influência que o PLDS proporcionou em 

suas relações no dia a dia, de forma objetiva, utilizando a seguinte escala: Nunca, 

Algumas Vezes, Sempre e Não se Aplica. Atribuíram esses valores considerando 

duas situações diferentes, antes do PLDS e após, através do teste estatístico não-

paramétrico, denominado Teste de Postos sinalizados de WILCOXON, pois comparou-

se a relação que havia antes e após a realização do programa.  

Entretanto, para considerar que houve uma melhora nas relações do dia 

a dia dos egressos após o PLDS quando a categoria não se aplica era utilizada, 

retirou-se o par de variáveis do estudo. Assim, à medida que as notas fossem 

aumentando considerar-se-ia a ocorrência de uma melhora nas relações desses 

participantes.    

Para tanto, as seguintes hipóteses24 foram testadas: 

H0: A média das notas dadas antes e após o PLDS são iguais. 
H1: A média das notas dadas após o PLDS é maior que a das notas dadas antes do 
mesmo. 

Ou seja, testar se: 

                                                 
24 O nível de significância utilizado na análise estatística foi de 5%. 
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Os resultados da pesquisa foram obtidos a partir da amostra de 7 

egressos, com um universo de 39 egressos. O processo durou 3 meses (nov. e 

dez./2005 e jan. de 2006) e ocorreu nas seguintes etapas: envio aos egressos via e-

mail de uma carta convite para participação da avaliação, após o recebimento de 

resposta do egresso enviou-se um questionário estruturado. Através da amostragem 

probabilística – escolha aleatória permitindo que cada membro tenha a mesma 

possibilidade de ser escolhido, pautou-se no pressuposto de que os egressos já 

faziam parte de um grupo com equilíbrio de gênero, de concentração geográfica, e 

de representações das organizações. A seguir os resultados da amostra: 

Quadro 14: Resultado do processo de seleção dos egressos 

Programa Responderam à 
carta convite 

Aceitaram ser 
voluntário 

Enviaram o 
questionário de 

resposta 

PLDS I 9 4 2 

PLDS II 14 11 5 

                     Fonte: Quadro elaborado pela autora a partir do processo. 

O questionário respondido pelos egressos abordou perguntas, 

apresentadas em forma de frases, sob quatro dimensões: na primeira delas, a 

influência do PLDS em seus valores, atitudes e condutas praticadas no dia a dia; a 

segunda dimensão, a influência do PLDS em seus marcos conceituais, 

conhecimentos e capacidade de análise crítica, na terceira dimensão, a influência do 

PLDS em suas práticas de lideranças, e a quarta e última dimensão avaliada foi a 

influência do PLDS quanto ao uso de ferramentas de gestão. 

A possibilidade de mudança das condições sociais está na dimensão de 

realização da prática, a partir das condutas, comportamentos e das relações que se 



 
                                                                        
                                                                      

 

estabelecem entre pessoas e grupos na busca de defender a causa. A mudança 

pode ser identificada na esfera concreta, através das condutas e atitudes, e na 

esfera intangível, por meio dos valores inseridos na práxis, assim, a avaliação dos 

impactos sociais pode ser medida nos momentos das negociações da nova proposta 

de trabalho em equipe em que há liderança, no caso do programa acontece nos TCs. 

• Avaliação dos TCs – a análise de conteúdo deu-se através da construção de 

um conceito de parceria25 e foi a de sistematização do processo das 

atividades na prática social de sensibilização, mobilização e capacitação nas 

comunidades. Utilizou-se um questionário com perguntas abertas, 

respondidas coletivamente pela equipe de cada trabalho de campo realizado.  

Para alcançar o objetivo de percepção dos impactos sociais da ação 

conjunta dos TCs foi utilizado o procedimento de observação direta nas oficinas do 

PLDS, para construção de um diagnóstico da situação social do território, com 

indicadores sociais através da percepção dos participantes de uma situação 

indesejada em suas regiões. Dentre outras atividades, promovidas pelo PLDS, 

destaca-se a oficina de Seminário Social da Juventude, pela necessidade em 

promover estímulos para reflexão sobre a temática “Políticas Públicas de 

Juventudes” debatendo os principais temas relacionados à juventude e seu contexto 

social, político e econômico, o tipo de aproximação multisetorial e multidisciplinar 

para o desenvolvimento sustentável e os desafios das regiões.  

A metodologia aplicada na oficina deu-se através da realização de um 

colóquio com três momentos inter-relacionados:  

• fundamentação teórica sobre políticas públicas e as modalidades de 

participação social na sua formulação e controle; 

• descrição critica dos processos nacionais e estaduais de criação, implantação 

e funcionamento dos mecanismos de participação da juventude, 

                                                 
25 Entende-se como conceito de parceria, neste estudo, o encontro de organizações autônomas, com 
identidades e posições claras, reconhecendo-se como iguais em um determinado momento, 
valorizando mutuamente a contribuição que cada uma pode oferecer (ALIANÇA CAPOAVA, 2005, p. 
13). 



 
                                                                        
                                                                      

 

• sociabilidade do grupo - facilitar a participação e integração dos participantes 

para cumprimento das tarefas. 

Como objetivo, o colóquio buscou provocar uma reflexão entre as 

lideranças participantes sobre a relevância de contar com eficientes mecanismos de 

gestão das políticas públicas que permitam a efetiva e ampla participação dos jovens 

nos processos de formulação e controle das políticas públicas.  

Para reflexão da prática, elaborou-se um diagnóstico sobre as 

dificuldades e limites de suas regiões, constituindo um dos elementos essenciais 

para uma construção inicial de uma proposta de intervenção com perspectiva de 

mudança social planejada. A seguir, destacam-se algumas das dificuldades e limites 

detectados pelas lideranças, no diagnóstico, que impedem o desenvolvimento social 

em suas regiões26: 

• Falta de comunicação entre as instituições na região; 

• O clientelismo por parte do poder público; 

• Falta de mobilização popular para a discussão coletiva; 

• Acesso ao Poder público e forma de aceitação da participação popular; 

• Capacidade do Poder público de interagir com as diferenças (sociedade civil); 

• Os tempos institucionais são diferentes; 

• Sustentabilidade de fóruns e conselhos; 

• Falta de Informação/conhecimento dos direitos sociais; 

• Mobilizar a comunidade para envolvimento direto na luta; 

• Participação além do município (redes, fóruns); 

• Conseguir parcerias e apoio, 

• Falta de Pessoas Comprometidas. 

A partir das descrições elencadas pelas lideranças no colóquio, buscou-

se construir uma matriz, com dimensões e categorias, para avaliação de evidências 

dos impactos sociais imediatos e mediatos, que norteou a um processo de 

identificação de evidências dos impactos sociais percebidos para os programas. 
                                                 
26 Diário de campo: dados construídos a partir do Colóquio de Políticas Públicas do PLDS. 



 
                                                                        
                                                                      

 

Quadro 15: Matriz de evidências de medidas para avaliação    
 

DIMENSÕES CATEGORIAS 

 
Melhoria da 

capacidade de 
resposta 

 
Formação 

. Processo integrado de 
capacitação em valores, 
conhecimentos e instrumentos. 

. Construção compartilhada de 
trabalho em equipe. 

. Metodologias participativas, pela 
troca de experiências. 

 
Mobilização Social 
 
. Sensibilização e 
mobilização com outros 
sujeitos sociais. 
. Construção de novas 
parcerias. 

 
Temática Liderança 
 
. Incentivo à condição 
de multiplicador no 
comprometimento 
com outros sujeitos 
sociais. 

 
Medidas dos 

impactos 
imediatos das 
intervenções 

 
Desenvolvimento de 

habilidades pessoais e sociais 
 
. Resgate / construção de 
autoconhecimento e auto-estima. 

.Novas motivações e interesses. 

. Autonomia pessoal. 

. Mudanças de atitudes e 
comportamentos 
participativos. 

 
Ação e influência 

sociais 
 
. Planejamento 
participativo em 
programas e ações. 
 
. Processos de controle 
social: empoderamento 
da comunidade.  

 
Políticas públicas 

 
 
. Práticas 
organizativas efetivas
viabilizadas, 
aprimoradas, 
concretizadas. 
 
 

 
Medidas de 
impactos 
sociais 

mediato – 
intermediários 

 
Estilos de vida saudáveis 

 
. Exercício da cidadania (no 
sentido de exercer) através de 
proposta, controle, 
implementação de políticas 
públicas. 
 

 
Serviços eficazes 

(públicos e outros) 
 

. Formação de redes 
sociais e/ou de novas 
institucionalidades 
emergentes no 
território.  
 

 
Ambientes 
saudáveis 

 
. Promoção da 
cidadania em 
distintos cenários 
(família, escola, 
comunidade, 
organizações). 

Resultados sociais sustentáveis: Inclusão social, autonomia, eqüidade, qualidade de vida (bem 
estar). A questão de sustentabilidade dos resultados está relacionada com as condições macro-
estruturais e propor políticas públicas que viabilizem a melhoria das condições de vida. 

 
Fonte: elaborado pela autora 
 

A análise deu-se a partir de duas bases de dados primários:  

• Matriz de impacto dos trabalhos de campo – serviu para verificar a 

presença de representantes do território durante o período de 

sensibilização e mobilização; para acompanhar a implementação das 



 
                                                                        
                                                                      

 

ações de mudança, e o efeito de empoderamento dos jovens 

alcançados pela intervenção, 

• Relatórios dos assessores pedagógicos – serviram para verificar: os 

tipos de eventos utilizados; de negociação relacional dos projetos 

articulados; para inclusão de agenda social nos territórios da temática 

de liderança. 

A análise pode ser expressa de forma quantitativa e qualitativa conforme 

quadros e conceitos expressos a seguir: 

a) Os conceitos de articulação para verificar poder relacional das instituições. 

Foram divididos em três níveis: 

• articulação fortalecida – articulação da ação conjunta sem envolvimento de 

atores externos no território. 

• articulação fortalecida e ampliada – articulação entre as organizações com um 

diferencial de envolvimento de outros atores públicos e privados. 

• articulação estabelecida, fortalecida e ampliada  - a partir do TC, organizações 

que ainda não haviam realizado ação conjunta iniciaram uma parceria. Houve 

aprendizado com troca de experiências, envolvendo outros atores públicos e 

privados. 

b) Para verificar as estratégias utilizadas no processo de negociação.  Levou-se 

em consideração a relação entre as tipologias de eventos, como estratégias em 

promover a discussão histórica e, ao número de eventos realizados com conteúdo 

sobre liderança. O quadro a seguir descreve os eventos realizados no processo de 

negociação que a liderança em ação realizou em seus territórios para que houvesse 

o compromisso das pessoas em buscar a mudança planejada. 

 

 



 
                                                                        
                                                                      

 

Quadro 16: Estratégias para sensibilização, mobilização e capacitação  
 

Estratégias de 
impacto social no 
território (efeito 
multiplicador) 

Tipologia de eventos 

Número 
total de 
eventos 

realizados 
pelos TCs 

Temáticas 
iniciadas 

como 
conteúdo 

nos eventos 

Temáticas 
trabalhadas 
nos eventos 

Encontros/visitas 

Discussão e apresentação de 
propostas. 

   

 

Sensibilização Reuniões 

Discussão e 
encaminhamentos de assuntos 

variados. 

   

Seminários 

Apresentação de temáticas 
onde predomina a carga 

horária teórica. 

   

 

Mobilização Fóruns 

Encontros sistemáticos com 
foco de interesse definido. 

   

 

Capacitação 

Oficinas 

Espaço de aprendizado onde 
predomina a carga horária 

prática. 

   

Outros     

 
Fonte: adaptado a partir de Jordan, Cerqueira (2002) 

Esse processo é relevante por demonstrar o compromisso das lideranças 

em serem facilitadores dos conhecimentos apreendidos, podendo desencadear o 

desenvolvimento social em um nível micro, benefícios mútuos na construção de 

redes de relacionamentos, com potencial para o nível macro de valor agregado de 

capital social. 

A análise da mudança planejada deu-se na análise das atividades da 

implementação das atividades dos projetos de trabalho de campo, levando em 

consideração situações social/econômica-política, específicas, das regiões dos 

participantes. A seguir são apresentados os resumos dos projetos de intervenção 

nos territórios do PLDS III, que foram acompanhados e analisados, para identificar 

possíveis impactos sociais.  



 
                                                                        
                                                                      

 

Quadro 17: Resumo dos Projetos de Trabalho de Campo PLDS III 

 

NOME DO TC: “cri@biko” 

Território da 
Intervenção:  Região Metropolitana e Interior da Bahia 

Diagnóstico da 
realidade local do 
jovem, na 
percepção dos 
participantes 

Tendo Salvador 80% de sua população negra, sendo que desses, 40% são 
jovens entre 15 a 29 anos, busca-se elaborar estratégias de fortalecimento da 
identidade racial desses jovens focado os direitos fundamentais, como saúde, 
diretos humanos, educação, comunicação e cultura. Direitos esses negados a 
estes jovens negros que se encontram nas grandes periferias da cidade, 
vivendo cotidianamente a margem do processo político e democrático da 
cidade.    

Objetivo Geral do 
Projeto 

Articular e fortalecer as organizações para atender a complexidade da 
formação da juventude negra. 
Mapeamento do ambiente e das especificidades de comunicação do ICSB. 
Criação de mecanismo para a manutenção e qualificação da comunicação das 
instituições. 
Plano de comunicação ICSB  
Formação da equipe de comunicação do ICSB 

 
Produtos 
gerados a partir 
da ação 

Formação de 15 educadores do Cria na temática racial. 
 
 

NOME DO TC: 

“Mostra Cultural e Espaço de Diálogos e Dinâmicas no 1º Encontrão dos Grupos de Jovens 
do Projeto ATORES” 

Território da 
Intervenção: Litoral, várzea e brejo paraibano. 

Diagnóstico da 
realidade local do 
jovem, na 
percepção dos 
participantes 

Jovens com diversidades de idade, gênero e local de origem (rural e urbana); 
que ainda não se conheciam e por isso não se relacionavam entre si.  

Objetivo Geral do 
Projeto 

Estimular o diálogo acerca de temas relacionados com a juventude, para 
estabelecer relações e facilitar construção de grupos. 
Grupos artísticos e culturais consolidados  
Fortalecimento dos grupos 

 
Produtos 
gerados a partir 
da ação Iniciado o processo de integração entre jovens da zona rural e urbana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                        
                                                                      

 

NOME DO TC: 

“Gincana: Juventude é Atitude. Construindo caminhos, transformandorealidades”. 

Território da 
Intervenção:  Boca da Mata – Alagoas 

Diagnóstico da 
realidade local do 
jovem na 
percepção dos 
participantes 

Identificou-se uma lacuna no processo de aproximação de educadores junto 
aos jovens nas comunidades, caracterizada por um distanciamento nas 
relações entre educadores X monitores X aproximação das comunidades o 
que poderia comprometer o desenvolvimento da proposta pedagógica. 
Propõe-se diminuir essa distância, fortalecer as relações e contribuir no 
processo de aproximação do Projeto Girassol junto aos jovens nas 
comunidades. 

Objetivo Geral do 
Projeto 

Identificar jovens que serão monitores dentro do Projeto, mas também 
lideranças que poderão vir a contribuir em uma possível articulação para a 
criação de um Fórum Municipal de Juventude. 
Lideranças identificadas   

Produtos 
gerados a partir 
da ação 

Grupos de jovens articulados 

 
 

NOME DO TC:  

“Re-Junte: Parceria Interinstitucional para Construir Pontes com a Juventude”. 

Território da 
Intervenção:  

Região Metropolitana de Recife, Zona da Mata, Agreste e Sertão de 
Pernambuco. 

Diagnóstico da 
realidade local do 
jovem, na 
percepção dos 
participantes 

Projeto interinstitucional que soma forças para potencializar a produção de 
bens e serviços dos já existentes projetos, Peixearte, que produz peças de 
mosaicos, e Crescendo no Morro, que trabalha com oficinas de arte-
educação.  A iniciativa de elaborar um plano de ação conjunta entre Fundação 
CDL Recife, Diaconia, Federação das Indústrias de Pernambuco (FIEPE) e 
Imaginário Pernambucano/UFPE, visa potencializar o capital humano e social 
dos jovens atendidos pelo projeto de Peixinhos e o do Morro da Conceição, 
que já possuem história de organização social e participação de jovens em 
atividades de inclusão.  

Objetivo Geral do 
Projeto 

Estimular a articulação entre instituições públicas, empresas e organizações 
da sociedade civil com foco no desenvolvimento social juvenil. 
Apropriação estratégica de comunicação de projetos  
Construção de regimento interno do grupo de mosaico 

 
Produtos 
gerados a partir 
da ação Configuração de objetos com forma e conteúdo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                        
                                                                      

 

NOME DO TC:“Eu Moro Aqui” 

Território da 
Intervenção:  Cidade de Parnaíba – PI, nos bairros Mendonça Clark e São José 

Diagnóstico da 
realidade local do 
jovem, na 
percepção dos 
participantes 

A falta de senso de pertencimento dos jovens em relação ao bairro que 
moram. O bairro foi escolhido por estar passando por um grande projeto de 
reconstrução física com projetos sociais previstos, porém desconhecidos por 
parte de seus moradores que não foram trabalhados anteriormente para as 
mudanças que o bairro iria passar. A relevância em resgatar a cultura histórica 
é para que conheçam, se sintam parte de um contexto, exerçam sua 
cidadania e transformem sua realidade. 

Objetivo Geral do 
Projeto 

Promover uma reflexão da juventude sobre sua realidade para que se torne 
possível a compreensão de que é através da participação que as mudanças 
de interesse da comunidade se tornam realidade. 
Jovens se reconhecendo enquanto grupo 
Jovens menos tímidos com convicção de suas opiniões 

 
Produtos 
gerados a partir 
da ação Jovens com maior percepção do seu passado e da realidade atual 

 
 

NOME DO TC: “Atalho” 

Território da 
Intervenção:  

Xingó (Sergipe/Alagoas); municípios de Canindé de São Francisco/SE e 
Piranhas/AL, localizados na região semi-árida do Nordeste brasileiro, as 
margens do rio São Francisco. 

Diagnóstico da 
realidade local do 
jovem, na 
percepção dos 
participantes 

O pouco conhecimento, das instituições, em relação à construção ou 
regulamentação do trabalho dessa juventude nos municípios, fragiliza a 
atuação dos jovens detectada pelo esvaziamento destes nos espaços 
públicos. É preciso iniciar a transformação dessa situação através da ação e 
conhecimento das instituições parceiras: o Fórum DLIS de Canindé, o NIEX, o 
Instituto Palmas e o Instituto Xingó. 

Objetivo Geral do 
Projeto 

Contribuir para o entendimento sobre políticas públicas de educação por 
lideranças de Piranhas e Canindé. 
Formação de novos grêmios, comunidade escolar. 
Elaboração do Diagnóstico participativo sobre políticas públicas de educação. 
Espaços de discussão de políticas públicas e diferenças sociais. 

Produtos 
gerados a partir 
da ação 

Produção de um registro digital. 
 
Fonte: elaborado a partir dos projetos de trabalho de campo 

De acordo com a assessoria pedagógica, relatórios enviados, 

reconheceram a necessidade de algumas visitas/reuniões em suas respectivas 

instituições, a fim de apresentarem e afirmarem a relevância da proposta construída, 

com flexibilidade para adaptação das demandas locais e participação das lideranças 

das organizações e dos jovens. Esse foi o desafio declarado pelos assessores em 

facilitar o processo de apropriação e de desenvolvimento das organizações no 

trabalho de campo. Cada instituição deveria “se enxergar“ contemplada nas 

propostas com característica de diversidade, onde se complementaria, convergiria e 

se fortificaria. 



 
                                                                        
                                                                      

 

Os encaminhamentos dessas reuniões foram transformados e 

concretizados em atividades. Percebeu-se que o resultado do processo foi 

reconhecer limites de cada pessoa e instituições, a necessidade de agregar esforços 

para ir além, no sentido de contemplar os distintos interesses, a fim de que haja 

consenso, firmar compromissos e estabelecer cooperação interpessoal e 

interinstitucional social. 

As mudanças sociais efetivas que se buscou detectar, foram através do 

efeito da ação conjunta na realidade das organizações, dos jovens e do território, 

conforme indicadores do quadro a seguir: 

Quadro 18: Proposição para detectar Impactos sociais da ação conjunta 

Indicadores dos Impactos 
Sociais 

Perguntas 
para avaliação 
de impactos 

sociais 

 
Dimensões 

(novas 
práticas) 

Indicador 
Quantitativo 

Indicador 
Qualitativo 

Meios de 
verificação 

Que mudanças 
efetivas a ação 
produz na 
realidade das 
organizações? 
 

Parcerias 

Número de 
parceiras 
realizadas entre 
organizações, 
poder local e 
outros atores 
sociais 

Percepção de 
melhoria e 
novas práticas 
na gestão de 
trabalho em 
equipe 

Questionário 
semi-estruturado 
Com questões 
para percepção 
de trabalho em 
equipe 

Que mudanças 
efetivas a ação 
produz na 
realidade dos 
jovens? 
 

Formação de 
Lideranças 

Número de 
novas 
lideranças 
capacitadas 

Percepção da 
melhoria de 
auto-estima e 
pertencimento 
dos jovens em 
sua localidade 

Questionário 
semi-estruturado 
identificando 
metodologias 
empregadas no 
trabalho com os 
jovens 

Que mudanças 
efetivas a ação 
produz no 
território? 
 

Sensibilização
/Mobilização 

Número de 
comunidades 
alcançadas 

Formação de 
redes e troca de 
experiências de 
trabalho com 
jovens 

Número de 
reuniões de 
coordenações 
das ações 

    
   Fonte: elaborado pela autora a partir dos relatórios dos TCs. 

O conceito de efetividade para programas sociais, utilizado na pesquisa, 

pauta-se na capacidade de uma iniciativa em alcançar seus propósitos na redução 

das diferenças sociais, sob condições não controladas. Os resultados da análise da 

dimensão social apontarão o índice de transformação e o efeito dessa transformação 

na vida das pessoas. 



 
                                                                        
                                                                      

 

A sistematização do processo dos impactos está relacionada a partir da 

evidenciação da mudança no aspecto técnico e social. O aspecto técnico está 

relacionado em primeiro lugar à própria percepção da necessidade de mudança no 

sujeito, simultânea e conseqüentemente modificações em sua rotina de práticas 

utilizadas na realização de atividades nos programas sociais; e o aspecto social está 

relacionado à alteração dos relacionamentos estabelecidos, no território. Seria o 

potencial de mudança percebido, modificando comportamentos de forma coletiva. 

 Mudança de atitude, nessa visão social, implica em adotar nova forma 

de proceder estando diretamente relacionada a compreender e aceitar os 

comportamentos nos outros. Uma outra alteração está na mudança de 

comportamento, que implica atuação, onde o aprendido se concretiza através da 

implementação de ações. A seguir o quadro explicita um modelo de observação do 

impacto em seu aspecto técnico e social: 

Quadro 19: Sistematizando o processo de impacto dos aspectos técnico e social 

 

 

 

 

 

 

 

             
             Fonte: elaborado pela autora 

A mudança, portanto, interage e se complementa em um processo, 

buscando um desenvolvimento compartilhado que tem como elementos principais: a 

 

Participante 

Organização
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Imediato 

Mudança de 
atitude 

Novas 
Práticas 

Articulação 

Efeito Imediato

Efeito mediato 

Mudança de 
comportamento Nova 

Institucionalidade 



 
                                                                        
                                                                      

 

interdependência entre pessoas com disposição, competência e profissionalismo e 

com convicção da possibilidade de melhoria; envolvimento com compromisso e 

responsabilidade de nível legal e com outros sujeitos sociais, através de parcerias e 

alianças que colaboram pelas suas semelhanças e se complementam pelas suas 

diversidades.  

Esta interdependência positiva que busca a ação conjunta integrada 

pode ser visualizada no quadro a seguir através da relação político/social no 

território. 

Quadro 20: Interdependência positiva das relações político sociais 

 

       

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fonte: elaborado pela autora 

Para que se efetue um processo de mudança, passagem de uma 

condição indesejada atual para uma condição futura desejada, faz-se necessário 

envolver forças impulsionadoras de novas práticas sociais e que influenciem forças 

anteriormente consideradas restritivas para que haja sucesso da mudança, em um 
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ciclo permanente e contínuo. Isso se dá com um novo pacto social, construído 

historicamente no território, envolvendo pessoas, organizações, agentes e poder 

local.  

Como dificuldades na pesquisa houve, em alguns momentos de coleta de 

dados, um “silêncio” de respostas aos questionários por parte dos representantes 

das organizações de origem invadiu o projeto. Este silêncio pode se explicar pelo 

momento político, momento de negociação da proposição para constituição da 

proposta dos conjuntos integrados de projetos – CIPs nas microrregiões (implica 

negociação de apoio financeiro), bem como, duas outras questões foram 

identificadas, concretamente, na avaliação das organizações: a falta de aproximação 

de algumas instituições em trabalhos conjuntos; e a falta de cultura de avaliação 

formal em seus processos de aprendizagem, não obtendo, portanto, memória para 

responder algumas das perguntas dos questionários. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                        
                                                                      

 

 

_______________________________________________CAPÍTULO 5  

AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS SOCIAIS 

 
 

Os impactos evidenciados possuem uma relação causal positiva, 

demonstrada através do processo de mudança nos espaços das práticas sociais das 

lideranças, a partir de suas percepções e dos representantes das organizações que 

fazem parte do PLDS. Assim, oportunizam novas relações sociais com a condução 

de mudanças estratégicas de uma condição indesejada.  

As experiências são relatos de busca de uma melhor condição social aos 

jovens, partindo do princípio de um descontentamento da condição atual, 

desigualdade de acesso a conhecimentos que lhes dêem condições de serem 

sujeitos de suas histórias, tendo como base as propostas estratégicas/estruturantes 

dos programas sociais que objetivam produzir o desenvolvimento social.  

O desenvolvimento social implica um processo de mudanças, exigindo 

articulações com outros atores, com compromisso multidimensional com pessoas, 

entidades e poder local. É preciso estimular/provocar alguns fatores como: pessoas 

assumindo responsabilidades, com condições de tomar iniciativas; entidades 

sensibilizadas com a desigualdade social; o poder local com descentralização 

democrática de participação; e outros agentes de mudança institucionais no território 

dispostos a realizar ações articuladas e conjuntas. As intervenções devem acontecer 

de maneira que a realidade conduza suas mudanças no sentido de um aumento das 

condições de atendimento das demandas coletivas e de uma diminuição da 

desigualdade social. 



 
                                                                        
                                                                      

 

Significa que é preciso identificar o que deve ser ou não mudado para 

que possa acontecer a mudança social27. Empreender processos de mudanças 

sociais efetivas implica que as pessoas possam rever suas próprias atuações 

conduzindo iniciativas com proposta de inserção, com novas práticas sociais nas 

relações, na perspectiva de impactos de longo prazo, possibilitando uma 

transformação social.  

 
5.1. PERCEPÇÃO DA LIDERANÇA PARA NECESSIDADE DE MUDANÇA 

 

A qualificação das lideranças para a busca de mudanças é um processo 

de reflexão que representa um dos eixos estratégicos que possibilita a ampliação e 

sustentabilidade das ações contextualizadas em culturas e ritmos próprios de cada 

localidade.  Impor ou generalizar verdades absolutas remove da produção de 

conhecimento seu caráter histórico e dinâmico imprimindo sobre a realidade modelos 

que autoritariamente se sobrepõem aos movimentos de mudança.  

A base pedagógica construcionista, ação-reflexão-ação, possibilita que o 

conhecimento seja construído a partir da realidade e experiência dos sujeitos, 

incorporando a lógica da auto-organização do grupo, sendo composto por momentos 

vivenciais, eventos formativos e de capacitação e, ainda, momentos de auto-reflexão. 

A reflexão provoca e estimula a auto-avaliação como sujeito da ação, 

sobre pontos fortes e fracos, produzindo consciência de suas limitações e fortalezas 

quanto à capacidade de poder influenciar na construção de um processo social 

compartilhado. 

Considera-se esse processo social e político como fundamental na 

superação da pobreza, para além do acesso material, pois implica na apropriação da 
                                                 
27 O contexto do chamado “social”, nesse estudo, adquire uma conotação moral, implicando uma ação dirigida 
em algum sentido para o bem-estar dos outros – geralmente para o bem-estar da sociedade ou de seus membros 
menos privilegiados no significado da Teoria de Justiça, de John Rawls. 

 

 



 
                                                                        
                                                                      

 

pessoa como sujeito histórico capaz de superar uma ordem institucionalizada de 

relações postas.  

O desenvolver como sujeito histórico representa uma condição de 

autonomia, assumindo plenamente posições de decisão de seu modo de vida. Esse 

desenvolvimento, integral, significa a consciência de cidadania e a possibilidade de 

exercê-la por processos educativos e integradores, como também permite perceber 

que pode influenciar as decisões que afetam sua vida.  

A possibilidade de mudança das condições sociais está na dimensão de 

realização da prática, a partir das condutas, dos comportamentos e das relações que 

se estabelecem entre pessoas e grupos na busca em defender a causa. A mudança 

pode ser identificada na esfera concreta, através das condutas e atitudes, e na 

esfera intangível, por meio dos valores inseridos na práxis. 

 
 
5.1.1. Análise dos valores declarados pelas lideranças 

 

Considerando os valores como forças sociais capazes de produzir 

indignação de uma situação indesejada, busca-se o confronto do discurso de 

trabalho em equipe e o discurso individualista das lideranças, a partir de 

depoimentos de suas histórias de vidas. 

A análise do discurso, pelos 19 depoimentos das lideranças, deu-se a 

partir do uso do Alceste, proporcionando uma divisão de classes de palavras de 

acordo com uma classificação descendente hierárquica de aproximação de sentido. 

Formaram-se quatro classes de sentido, sendo representadas:  

• 1ª classe - vida individual das lideranças; 

• 2ª classe - vida familiar e suas relações; 

• 3ª classe - a busca de mudança, 

• 4ª classe - vida profissional. 

 

 



 
                                                                        
                                                                      

 

Quadro 21: Tabulação e classificação das classes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
 

        

 

        Fonte: Resultado da tabulação do Dendrograma. 

Conforme o dendograma, houve uma primeira repartição do corpus em um 

sub-corpus, resultando a classe 3, uma segunda na classe 4 e uma terceira nas 

classes 1 e 2. 

Na primeira divisão das classes das palavras, indicadores de sentido, 

identificou os valores sociais declarados pelas lideranças na classe 3, representando 

a busca de uma mudança a partir de uma situação indesejada devido suas trajetórias 

de histórias de vida, com um percentual de maior representação, com 53%.  

 



 
                                                                        
                                                                      

 

De acordo com o dendograma como palavras analisáveis de forma hierárquica para 

classe 3 destacam-se: “jovens”, “popular”, “grupo”, “cultura”, “adolescente”, 

“desenvolvimento”, “trabalho”, “apoio” “educação”. O conteúdo dessa classe agrupou-se nos 

elementos objetivos de vivencia do participante representando uma preocupação com a 

mudança a partir da vida profissional, não só dele, mas da juventude de grupo popular na 

proposta de um projeto de desenvolvimento para inserção no trabalho com apoio na educação.  

O discurso das lideranças pauta-se em um envolvimento com compromisso com a causa 

social, desenvolvido historicamente pela própria condição que lhes foram postas pela vida. A 

indignação, como emoção, pode ser considerada uma capacidade de transformá-la em atitude : 

Comecei a trabalhar com a minha família na lavoura e também 
comecei a estudar. Apesar da distância do roçado para casa e 
depois para escola e, apesar do cansaço, não desisti [...] Muitas 
vezes perdia as aulas para ir pegar balaio na feira. Trabalhei 
bastante alugado nas lavouras dos outros e ganhava muito pouco. 
Quando pensava em brincar, tinha que sair escondido de casa e 
quando chegava em casa apanhava de corda, mas não desanimava 
de brincar (**** *nr_13). 
 

Numa segunda repartição foi criada pelo dendograma a classe 4 com 17%. 

Destaca-se os seguintes elementos: “conhecer”, “gosto”, “ouvir”, “sempre”, “outro”, 

“qualidade”, “falar”; expressando uma busca de melhorar suas relações, com uma 

preocupação e/ou uma percepção crítica em buscar qualidade no falar, como 

também na busca em ouvir e a vontade de conhecer.  

Numa terceira repartição foram criadas as classes 1 e 2 com 9% e 13%, 

respectivamente. Para a classe 1, com um menor percentual indicativo, apresenta o 

discurso dos participantes em sua vida pessoal, os elementos de vida individual são: 

“ cidade”, “aprender”, “minha”, “música” , “igreja”, “sonho”. Possuem uma identidade 

em ser jovem, um pertencimento de uma juventude. Ao mesmo tempo existe uma 

identidade, um sentido de pertencimento, expressa também uma “angustia” de lidar 

como sujeito na realidade, segundo a fala da liderança: 

Sofrer com a dor de quem não conhecemos [...] Fazer faculdade 
pública implica em pensar sobre quem paga por isso. Implica 
também na troca, de que maneira retribuir. Ver tanta gente ainda 
analfabeta, tantos alunos de escolas publicas excluídos de um 



 
                                                                        
                                                                      

 

acesso a conhecimento que agora eu tenho. O que fazer com isso? 
(**** *nr_03). 

Com uma motivação, e ao mesmo tempo com visão de futuro, existe uma ansiedade em 

poder contribuir de uma forma mais eficaz com o processo de mudança através da educação. 

Para os elementos de destaque da classe 2, que expressa a vida familiar 

e suas relações, são: “momento”, “filho”, “exemplo”, “família”, “social”, “movimento”, 

“ser”, “experiência”. São percebidos no discurso das lideranças valores firmados em 

uma construção de referências nas relações familiares no posicionamento de filho e 

família, como também relações comunitárias expressadas nos elementos de 

movimento e experiência.  

Os exemplos oriundos de meus pais e irmãos foram referências 
importantes para as minhas escolhas nos campos moral, 
educacional e político. Apesar de um baixo nível educacional, meus 
pais, transmitiram, para a nossa família valores importantes e uma 
leitura de mundo bastante coerentes com a justiça social que hoje eu 
busco (**** *nr_19). 

Estes resultados apontam para jovens lideranças que possuem consciência do 

papel que possuem de indução para o desenvolvimento social apresentando um 

sentimento da busca de uma melhor condição pessoal para melhor contribuir no 

processo de mudança. Ser agente de mudança é entender que pessoas são 

elementos essenciais, na cadeia de impacto, para construção de um novo espaço de 

relações a partir da possibilidade em construir articulações, buscar mudanças de 

modelos mentais com compromisso e paixão, valores compartilhados, confiança, 

comunicação e transparência.  

Essa percepção, em buscar melhor condição para participar no processo, 

está diretamente relacionada com a capacidade de resposta das lideranças diante da 

complexidade social. Esta capacidade de resposta deverá estar pautada em 

habilidades e competências técnicas e emocionais ligadas à criação de condições 

para agir. A idéia ou vontade de buscar uma mudança necessita ser transformada 

em atos. Os depoimentos das lideranças possuem essa visão:  

Acredito em mudanças e na justiça social, luto para isso. Acredito e 
exercito o respeito aos seres humanos, e na mesma proporção, o 



 
                                                                        
                                                                      

 

carinho, o afeto, o olhar e o sentir da vida e em sua diversidade(**** 
*nr_16). 

Com o objetivo de provocar uma reflexão nos discursos, verificando a 

capacidade de resposta das lideranças em situações práticas, concreta, pelas suas 

atitudes em situações controladas, e em sua maioria, em situações não planejadas, 

foi aplicado um questionário com as 19 lideranças, contendo variáveis sobre valores, 

marcos conceituais e conhecimentos sobre ferramentas de gestão.  

O quadro a seguir representa a análise de autopercepção das lideranças 

com variáveis sobre valores colocados em situações do dia a dia em suas 

organizações: 

Gráfico 1: Resultado de avaliação quanto aos valores aplicados. 
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      Fonte: elaborado pela autora a partir da aplicação dos questionários 

Os resultados apontam que em nenhuma das variáveis da dimensão dos 

valores, quando colocados em prática no dia a dia, foram classificados na categoria 

de nenhum/péssimo. Destacam-se as variáveis com classificação aceitável 

apontando para as seguintes ponderações28 : 

 

                                                 
28 Escala de interpretação considerada a partir da matriz de critérios de ponderação elaborados para padronização.  



 
                                                                        
                                                                      

 

• flexibilidade/tolerância - às vezes pode ser flexível e tolerante, porém, custa 

adaptar-se aos imprevistos; 

• humildade – demonstra humildade e capacidade de aceitar críticas, mas às 

vezes é arrogante. 

• solidariedade – demonstra solidariedade, mas às vezes é indiferente e 

insensível 

• perseverança -  às vezes é perseverante, mas necessita constantemente que 

o empurre. 

Como também a classificação deficiente para a variável honestidade/ 

transparência, obtendo a seguinte ponderação: atua e responde com sinceridade e 

transparência em algumas ocasiões. 

As lideranças reconhecem uma dificuldade em lidar com situações não 

planejadas necessitando ser trabalhado em conteúdos de conflito e negociações 

envolvendo a dimensão do sujeito no trabalho em equipe. 

 A filosofia do PLDS propõe trabalhar o SER e SABER SER de forma 

complementar na essência do sujeito em sua formação integradora.  É dar condições 

para uma auto-avaliação que possa oportunizá-lo a perceber/registrar, que condição 

possui consigo mesmo e na relação com o outro, objetivando uma unidade, 

oportunizando uma visão com propósitos de mudanças. 

5.1.2.  Análise das capacidades pessoais declaradas pelas lideranças 
 

A auto-reflexão quanto às suas capacidades pessoais representa um 

meio estratégico para melhorar as relações, com objetivo de construir um trabalho 

em equipe. O principal desafio está em entender que necessitam mudar alguns 

pontos de vista e maneiras de agir, como pessoas individuais, construindo um 

coletivo de aprendizagem e potencializando as diferenças. 



 
                                                                        
                                                                      

 

Conforme gráfico a seguir apresentam-se resultados das variáveis 

quanto a capacidades pessoais para a liderança aplicados no dia a dia, antes da 

intervenção, respondido pelas 19 lideranças: 

Gráfico 2: Avaliação quanto às capacidades pessoais para a liderança aplicados 

      

 
  Fonte: elaborado pela autora a partir da aplicação dos questionários 

 

Destacam-se as variáveis classificadas na categoria nenhum/péssimo 

quanto às capacidades pessoais: capacidade de expressão e comunicação escrita. 

Na categoria deficiente é relevante destacar a variável da dificuldade de autocrítica 

das lideranças. Para classificação aceitável destacam-se as variáveis: capacidade de 

abrir-se a outras visões, capacidade de manejar suas emoções.  
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As dificuldades apresentadas na dimensão de capacidades pessoais 

para exercer liderança, são classificadas nas categorias de nenhum/péssimo, 

deficiente e boa parte também considerou como aceitável: 

Gráfico 3: Avaliação das deficiências quanto a capacidades pessoais para a 

liderança aplicados 
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                        Fonte: elaborado pela autora a partir do questionário aplicado 

Segundo os critérios de escala de ponderação, as categorias 

classificadas como deficientes podem ser interpretadas:  

• Capacidade de expressão e comunicação oral – segundo as lideranças 

significa dificuldades em ser conciso e sintético em sua comunicação. 

• Capacidade de expressão e comunicação escrita – tem dificuldades com 

ortografia e gramática, como também não consegue colocar suas idéias de 

forma escrita com clareza e coerência. 

• Capacidade de manejar as emoções – existe um conflito do uso consciente de 

suas emoções, sendo empático com os demais. A competência emocional 

relaciona corpo, emoções e idéias. É preciso haver uma auto-aceitação, a 

partir de uma auto-avaliação das lideranças, para que possam se permitir 

serem influenciados e influenciar os outros. 



 
                                                                        
                                                                      

 

A relevância em melhorar as capacidades pessoais para liderança é pelo fato 

da mudança ser potencializada pelo sujeito, e não por processos, pois quem age nos 

processos são pessoas. O sujeito não pode ser ignorado como pensador crítico, 

alienado de uma postura intervencionista.  

As dificuldades de expressão e comunicação da liderança interferem 

diretamente no empoderamento, pois este necessita que as próprias pessoas 

possam expressar seus sentimentos suas decisões e suas escolhas nas relações 

com capacidade de falar o que se pensa, e a capacidade de expressar as intenções. 

O sujeito pode ter conhecimentos e grandes idéias, mas se não conseguir ter 

capacidade de expressão não terá transformações. A diferença entre falar e não 

falar: falar enriquece a relação o não falar empobrece, porque o outro deverá 

adivinhar o que quer ser dito gerando assim, o mal entendido. As palavras geram 

sempre algo de bom ou ruim, isso quer dizer que tem efeito e se constitui em um dos 

espaços relacionais por excelência na ação educativa. 

A mudança acontece devido a uma combinação de condições e atividades, do 

projeto ou programa, em dinâmica do contexto econômico, social e político onde está 

sendo realizada a intervenção dependendo de: eventos específicos, pessoas e das 

condições presentes em determinada situação.  

 
5.1.3. Análise dos conhecimentos e marcos conceituais das lideranças 
 

Buscar melhorar a capacidade das condições emocionais, capital 

emocional – dimensão afetiva, emotiva e intuitiva do ser humano, torna-se relevante 

porque complementam o capital intelectual, pois está diretamente relacionado ao 

desenvolvimento de atividades conjuntas a partir das atitudes de compromisso, afeto, 

o “eu quero” além do “eu sei” ou do “eu posso”. 

Parte-se do pressuposto de que o processo de mudança não pode estar 

desassociado da visão da existência de contextos distintos, um anterior e outro 

posterior à intervenção. A identificação dos determinantes sociais, condições 

impostas por uma cultura, que devem ser rompidos com a intervenção são 



 
                                                                        
                                                                      

 

fundamentais para a evidenciação da melhoria da qualidade de vida pela redução 

das desigualdades sociais.  

O sujeito da ação, àquele que busca um futuro melhor precisa ter 

capacidade de leitura das condições de contexto presentes em determinada 

situação, constituindo-se em um desafio a ser enfrentado, requerendo habilidades 

para perceber, compreender e manejar situações complexas onde predominam a 

incerteza.  

Os resultados da autopercepção das lideranças, quanto aos 

conhecimentos e marcos conceituais, no marco zero, foram: 

Gráfico 4: Avaliação das lideranças quanto a conhecimentos e marcos conceituais. 
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     Fonte: elaborado pela autora a partir da aplicação dos questionários. 

 

Verifica-se que cinco das variáveis de leitura de contextos, analisadas 

pelos participantes, tiveram classificação na categoria de nenhum/péssimo. As 

variáveis foram: situação social, situação econômica, desenvolvimento sustentável, 

desenvolvimento humano e capital social, situação da juventude. 

Como classificação em deficientes destacam-se três variáveis: situação 

econômica, situação política e instituições públicas, situação da juventude. 



 
                                                                        
                                                                      

 

As variáveis que se destacam na classificação como aceitável são 

quatro: desenvolvimento humano e capital social, situação da juventude, metodologia 

com/a partir dos jovens, organização da sociedade civil e terceiro setor.  

As maiores dificuldades apresentadas na dimensão de conhecimentos e 

marcos conceituais e ferramentas de análise para sua localidade, região ou país, 

sendo classificadas nas categorias de nenhum/péssimo, deficiente e aceitável foram: 

Gráfico 5: Avaliação das deficiências quanto a conhecimentos e marcos conceituais. 
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        Fonte: elaborado pela autora a partir da aplicação dos questionários. 
  

A aquisição de conhecimentos sobre as ferramentas gerenciais produzirá 

reflexão crítica baseada em critérios ético-valorativos questionadores do por que 

fazer. Implica na capacidade dos sujeitos em agregar, aos métodos e instrumentos 

de gestão administrativo-financeira, a formulação de uma visão de mundo 

comprometida com a causa social. 

Os resultados, da condição inicial das lideranças, quanto ao 

conhecimento e aplicação de ferramentas de gestão foram: 



 
                                                                        
                                                                      

 

Gráfico 6: Avaliação das lideranças quanto ao conhecimento e aplicação de 

ferramentas  de gestão. 

 

 
  Fonte: elaborado pela autora a partir da aplicação dos questionários. 
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trabalho em equipe. Os gráficos a seguir evidenciam a condição de trabalho em equipe 

declarada pela auto-avaliação das lideranças: 
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Gráfico 7: Avaliação das lideranças quanto à facilitação de processo de mudança  
                  pessoal e social 
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  Fonte: elaborado pela autora a partir da aplicação dos questionários. 

 

As variáveis de destaque na avaliação das lideranças, nas categorias 

deficiente e aceitável são: estimular/empreender articulações e alianças entre 

diversos agentes sociais e redes; estimular/empreender processos de mudança 

organizacional. Quanto a atitudes e práticas em situações difíceis ou críticas no dia a 

dia dos trabalhos as lideranças avaliaram:  

Gráfico 8: Avaliação das lideranças quanto a atitudes e práticas em situações 

difíceis ou críticas.   
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          Fonte: elaborado pela autora a partir da aplicação dos questionários. 

 



 
                                                                        
                                                                      

 

Para avaliação da variável uso de recursos de ação, as lideranças 

escolheram a categoria nenhum/péssimo, significando que diante de problemas, 

paralisa não buscando ajuda com outras pessoas para ter soluções. 

As variáveis apontadas na categoria deficiente destacam-se: deficiência 

nas relações interpessoais, resolução de conflitos, uso da palavra apropriada, 

tomada de decisões. 

Os critérios de ponderação utilizados para análise da dimensão em 

atitudes e práticas em situações difíceis apontam para: 

• Nas relações interpessoais – consegue manejar em algumas circunstâncias 

as relações adequadamente com prudência, porém, prefere atuar sozinho; 

• Resolução de conflitos – ocasionalmente consegue resolver conflitos, porém 

não consegue resolver sozinho; 

• Uso da palavra apropriada – às vezes consegue usar a palavra apropriada, 

mas não consistente; 

• Na tomada de decisões – às vezes consegue tomar decisões e atuar com 

presteza, porém, com freqüência se equivoca gravemente, 

• Uso de recursos de ação – tem pouca capacidade de buscar soluções e não 

recorre com freqüência a pessoas para ajudá-lo.  

Em todas as variáveis as lideranças se auto-avaliam apontando para 

uma necessidade de fortalecimento do sujeito. Como proposta do programa para 

verificar o impacto/melhoria no sujeito, aplicou-se as mesmas variáveis no momento 

posterior aos seminários presenciais, denominado de Marco Um. 

Como resultado esperado da qualificação, como um processo educativo 

e formativo de troca e produção de conhecimentos: mudanças no modo de 

pensar/atuar das lideranças. Para atingir esse objetivo buscou-se nos seminários 

 

 



 
                                                                        
                                                                      

 

presenciais um processo de reflexão coletiva a fim de romper com rotinas e gerar 

escolhas conscientes nos programas sociais. 

 
5.2. MELHORIA DA CAPACIDADE DE RESPOSTAS DAS LIDERANÇAS 

 

Buscar avaliar o desenvolvimento das capacidades das lideranças 

necessita fazer referências ao empoderamento, sendo este um dos meios pelo quais 

as pessoas adquirem maior controle sobre as decisões que afetam suas vidas; ou 

como mudanças em direção a uma maior igualdade nas relações sociais de poder. 

Significa, portanto, o aumento do poder e da autonomia pessoal e coletiva de 

indivíduos e grupos sociais nas relações interpessoais e institucionais. 

A pobreza considerada como fenômeno multidimensional, como uma 

privação das capacidades básicas gera deficiências na vida das pessoas, reduzindo 

oportunidades e limitando suas liberdades – econômicas/políticas/ sociais.  

Melhorar capacidades técnicas e habilidades sociais das pessoas 

envolvidas na implementação das ações representa um meio estratégico na busca 

de otimizar o impacto desejado na intervenção através do monitoramento no ciclo 

dos projetos pela liderança.  

Considera-se que, para otimizarem impactos ou aumentar as 

possibilidades de resultados, estão diretamente relacionadas com capacidades, 

habilidades e inteligência emocional das lideranças.  Emoção é diferente de 

sentimentos. Os sentimentos são pessoais, mas as emoções são as capacidades ou 

incapacidades de fazer ou deixar de fazer que as coisas aconteçam. 

  
5.2.1. Avaliação da melhoria das habilidades sociais das lideranças 
 

As habilidades sociais fazem parte da gestão social, na dimensão das 

iniciativas, associadas aos conhecimentos técnicos e éticos. Essas iniciativas, das 

lideranças, acontecem dentro de contextos políticos, econômicos e sociais com 



 
                                                                        
                                                                      

 

situações complexas, e em muitas vezes indesejadas, trazendo vulnerabilidade para 

uma solução eficaz à causa social. A construção e compreensão de uma visão crítica 

da causa social traz referência à qualidade das intervenções com maior impacto na 

realidade. 

Após o término do segundo presencial, as 19 lideranças que iniciaram a 

participação no programa, responderam a um questionário denominado de 

feedback/devolução do conhecimento percebido de forma aplicado. Este tinha como 

objetivo verificar como as lideranças avaliaram-se após essas etapas de reflexões. 

Os resultados apresentados a seguir possuem como indicador 

quantitativo, o número de respostas em concordância com a afirmativa elaborada. O 

indicador qualitativo sinaliza a melhoria/ou não de capacidade de resposta 

declaradas. 

Gráfico 09: Avaliação da melhoria das capacidades técnicas e habilidades sociais 

das lideranças 

 

 
       
  Fonte: elaborado pela autora a partir da aplicação dos questionários. 
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Avaliando os valores aplicados e suas práticas no dia a dia, a maioria das 

lideranças classificou como Concordando plenamente para as variáveis de 

ampliação da consciência quanto ao papel de líder social e responsabilidades frente 

à organização, comunidade e região. Outra variável em destaque foi a contribuição 

para a busca do coletivo e não do individual. Uma boa parte também classificou 

como Mais concordo do que discordo a variável da melhoria da capacidade de tomar 

iniciativas. 

 
5.2.2. Avaliação da melhoria das capacidades técnicas das lideranças 
 

A gestão dos programas sociais possui uma redefinição de parâmetros 

específicos, para alcance dos propósitos, nos referenciais de eficiência, eficácia e 

efetividade em relação aos conceitos utilizados nas áreas de negócios que prioriza 

as variáveis econômicas.  

Compreender que existem procedimentos e conhecimentos específicos 

com base em variáveis sociais, para melhor fundamentar e organizar as prioridades 

de intervenção, torna-se relevante para a liderança desde os pressupostos 

metodológicos até a formulação do diagnóstico, planejamento estratégico e 

execução das atividades. 

Avaliando os marcos conceituais, conhecimentos e capacidade de 

análise crítica, a maioria das lideranças Concordou totalmente com as variáveis: 

contribuição para analisar criticamente as situações e argumentar com fundamentos 

os posicionamentos, como também a ampliação dos conhecimentos no trabalho com 

e para os jovens, conforme gráfico a seguir: 

 

 

 

 



 
                                                                        
                                                                      

 

Gráfico 10: Avaliação da melhoria das capacidades técnicas das lideranças 
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                               Fonte: elaborado pela autora a partir da aplicação dos questionários. 

 

A melhoria de capacidade de respostas, das lideranças, em ampliar suas 

análises das situações de forma crítica, com fundamentos, é relevante para haver 

posicionamentos construídos a partir de momentos reflexivos permitindo romper com 

rotinas, permitindo escolhas mais conscientes nas práticas sociais. 

 
5.2.3. Avaliação da melhoria da capacidade de construção de trabalho em equipe 

 
Na medida em que acontece a apropriação de conhecimento e 

entendimento sobre as realidades, maior será a capacidade de aumentar e qualificar 

as atividades de intervenções realizadas pelas lideranças nos programas sociais.  

Os resultados de impacto estarão também diretamente relacionados ao 

poder das relações, ligadas à qualidade e quantidade que suas relações possuem. É 

relevante distinguir: poder versus querer. A liderança necessita de poder para gerar 

transformações e para isso precisa estar empoderada para conseguir realizar. Esse 

empoderamento pode ser trabalhado no sujeito, na equipe e agente-sujeito através 

das relações de parcerias, alianças consideradas capitais sociais de relações, 

complementando as debilidades e fortalezas das organizações no enfrentamento das 

desigualdades sociais. 

 



 
                                                                        
                                                                      

 

Gráfico 11: Avaliação da melhoria da capacidade de construção de equipe 
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          Fonte: elaborado pela autora a partir da aplicação do questionário. 
 

Para responder às questões sobre você como líder em ação, em duas 

das quatro perguntas feitas, a maior parte das lideranças considerou como 

Concordando totalmente nas variáveis de: melhoria de construir e trabalhar em 

equipe e na variável de estímulo a sociabilidade de novos conhecimentos em equipe. 

Nas outras duas perguntas eles consideraram como Mais Concordando do que 

Discordando. 

 

5.2.4. Avaliação da melhoria da capacidade de utilização de ferramentas de gestão 
 

À necessidade em mudar fatos e intervir em eventos da realidade, faz-se 

necessário utilizar ferramentas de gestão com planejamento de alternativas com 

possibilidades de obtenção de resultados satisfatórios. Os projetos, elaborados no 

planejamento, devem ter procedimentos/caminhos, com referencial, estabelecidos 

em um marco lógico possibilitando um processo de mudança consistente de 

aprendizagem. O marco lógico corresponde a um conjunto de elementos inter-

relacionados que devem ser concebidos de forma sistêmica, de modo a servir de 

referência nas ações do projeto. 

Implementar uma cultura avaliativa na gestão torna-se relevante na 

medida em que está inserida no ciclo da ação, onde os processos avaliativos ajudem 



 
                                                                        
                                                                      

 

as lideranças a encontrarem seus próprios caminhos metodológicos de 

aprendizagem. Esses caminhos possuem como base fundamental o diálogo e 

trabalho em equipe, interagindo fortalezas e complementando debilidades a partir de 

um processo educativo com um esforço conjunto, crescente e igualitário. 

A seguir apresenta-se uma avaliação sobre a capacidade das lideranças 

na utilização de ferramentas de gestão:  

 
Gráfico 12: Avaliação da melhoria da capacidade de utilização de ferramentas de 

gestão 
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    Fonte: elaborado pela autora a partir da aplicação de questionário. 

 

Na questão quanto ao aprendizado de ferramentas de gestão a partir de 

experiência vivenciada na construção do trabalho de campo, em três das quatro 

perguntas que foram feitas, as lideranças consideram como Mais Concordo do que 

Discordo nas variáveis: da capacidade de utilização da metodologia do marco lógico 

e planejamento estratégico. Para as variáveis das ferramentas de comunicação a 

maioria das lideranças classificaram em Concordo Totalmente. 

 



 
                                                                        
                                                                      

 

5.3. PERCEPÇÃO DOS REPRESENTANTES DAS ORGANIZAÇÕES PARA NOVAS PRÁTICAS DE 
RELAÇÕES SOCIAIS 

 

Tendo como pressuposto que as instituições não realizam ações sem 

pessoas envolvidas, e que essas pessoas contribuem para a melhoria quando as 

ações estão sendo implementadas, logo, potencializar o aprendizado do sujeito 

sobre a organização refletirá na cultura das instituições, a partir do pensamento 

crítico, nos espaços de aprendizagem construídos.  

As instituições por outro lado, deveram estar preparadas para abertura 

desses espaços de convivência e troca de experiências. Assim, a relevância de 

identificar limites e dificuldades na cultura organizacional, que pode ser o “gargalo” 

da não institucionalização das novas práticas, é o que se pretende sinalizar nesse 

tópico. 

Defende-se que o desafio do alcance do resultado almejado e de sua 

sustentabilidade implica a utilização adequada dos recursos financeiros e o 

investimento no desenvolvimento das pessoas que fazem parte das entidades 

executoras dos programas e projetos. Portanto, como um dos pressupostos 

relevantes na busca por melhores políticas públicas ou intervenções sociais 

adequadas às demandas, encontra-se a necessidade do fortalecimento das 

organizações, cujo modelo de gestão tenha na reflexão e na aprendizagem seus 

pilares de sustentação.  

As condições de conhecimentos e práticas das organizações são 

essenciais aos seus colaboradores e aos participantes 

A seguir apresenta-se um inventário realizado no momento Marco Zero, 

dos dois últimos anos - 2003 a 2005, das condições de conhecimentos e práticas, em 

específico na temática de liderança, das organizações de origem dos participantes. A 

partir do universo das organizações de origem dos participantes, num total de 12, 

utilizou-se o método probabilístico aleatório onde todos tinham as mesmas condições 

de participação no processo, obtendo resposta de 7 organizações, constituindo 

assim a base da amostra para o levantamento dos eventos de aprendizagem.  



 
                                                                        
                                                                      

 

Quadro 22: Inventário dos eventos de aprendizagem oferecidos pelas OOP 

Base Amostral: 7 OOP 

Temática Liderança: 
• Juristas leigos/ BA - 2004/2005 (32 pessoas) 
• Expedição do Saber/ PI e CE - 2005 (45 pessoas) 
• Metodologias participativas e educação popular - 2004 (25 

pessoas) 
• Arte-educação - 2004/2005 (25 pessoas) 
• Projeto Mentes e Portas abertas - POMPA 
• Oficina de formação para novos educadores 

Temática Desenvolvimento social: 
• Criação de clubes de troca/ SP - 2005 (8 pessoas) 
• Projetos Sociais/ SP - 2005 (27 pessoas) 
• Organização comunitária - 2005 (23 pessoas) 
• Consórcio da juventude, Estação digital do pelourinho, Projeto 

de formação de jovens em direitos humanos na luta anti-
racista 

• Cooperativismo básico e planejamento estratégico 

Capacitações 
(realizadas nos 
últimos 3 anos) 

 

Temática Gestão Social: 
• Trabalho participativo em grupo/ SP - 2005 (12 pessoas) 
• Gestão do Terceiro Setor/ SP - 2005 (4 pessoas) 
• Planejamento estratégico, monitoramento e avaliação - 

2003/2004 (27 pessoas) 
• Administração e finanças de organizações populares – 2004 

(25 pessoas)  

População que 
trabalham 

• Comunidades em situação vulnerável. 
• Crianças, adolescentes, jovens, lideranças comunitárias, 

famílias, agricultores, pastores, lideranças eclesiásticas, 
educadores. 

• Crianças, adolescentes e jovens de baixa renda e em 
situação de risco social. 

• População afro-descendente. 
• Crianças e adolescentes. 
• Jovens universitários, jovens de comunidades populares. 

Metodologias 
utilizadas de 
trabalho com 

jovens 

• Encontros promovendo consciência dos direitos através de 
instrumentos legais 

• Aulas construídas a partir da relação entre pedagógico – 
artístico (teatro/mitologia africana) 

• Conteúdos específicos à realidade sócio-política dos afro-
descendentes 

• Aulas de informática com inserção de conteúdos sobre 
cidadania. 

• Metodologia freireana 
• Encontros com jovens com atividades para fortalecer a 

identidade cultural 
• Ressocializaçao (troca de experiência), reinvenção 

(ampliação de percepção de mundo) e recognição 
(ampliação de idéias e conceitos) 

• Educação através de atividades esportivas com cidadania 

          Fonte: elaborado a partir do questionário de inventário das OOP. 



 
                                                                        
                                                                      

 

A partir de uma análise de conteúdo em documentos disponibilizados 

pelas organizações no momento da seleção, procedeu-se a um levantamento de 

dados sobre as capacitações e temáticas que se realiza no trabalho de formação 

com os jovens. O quadro acima descreve de forma resumida, os eventos, as 

metodologias e as temáticas utilizadas nas propostas de formação concretizados nos 

três últimos anos. Identifica-se, portanto, que as organizações 

• atuam com formação profissional de jovens de 14 a 24 anos,  

• oferecem capacitações sobre liderança, desenvolvimento social e gestão 

social para a comunidade, e  

• possuem uma diversidade de metodologias de trabalho com jovens.  

Para análise da proposta de reflexão sobre liderança/empoderamento, 

trabalhado pelo PLD, houve em uma das organizações uma oficina na temática de 

liderança para novos educadores, porém, não foi verificada realização de programas 

regulares de qualificação ou de grupos de estudos de forma contínua para reflexões.  

O levantamento sobre os dados de capacitação na temática de 

liderança/empoderamento, possui relevância quanto a possível troca de 

experiências, sobre trabalho com jovens e comunidade, como também na 

valorização dos processos de relacionamentos entre as organizações que participam 

do PLDS. No quadro acima, observa-se que não foi citado estudo de grupo 

permanente sobre liderança, como pilar de reflexão, fazendo parte da estrutura das 

organizações como proposta de renovação e/ou abertura de comando.  

O levantamento sobre os dados de capacitação na temática de liderança, 

possui relevância quanto à possível troca de experiências sobre trabalho com jovens 

e comunidade, como também na valorização dos processos de relacionamentos. No 

quadro acima, observa-se que não foram citados estudos de grupo permanentes 

sobre liderança, como pilar de reflexão, fazendo parte da estrutura das organizações 

como proposta de renovação e/ou abertura de comando.  

A gestão compartilhada implica em descentralizar decisões dando 

condições a todos os participantes, a partir de espaços de aprendizagem, a descobrir 

suas potencialidades e habilidades. Torna-se um processo político nas relações com 



 
                                                                        
                                                                      

 

expressão de liberdade das pessoas em desenvolver suas potencialidades 

influenciando as relações através da construção conjunta da estratégia de ação. 

Esse exercício de trabalho conjunto em termos micro, dentro do ambiente 

das organizações, é um processo que desenvolve compromisso das pessoas que 

desencadeiam no grau macro com acordos coletivos. 

Portanto, mais do que os compartilhamentos de objetivos comuns e 

procedimentos normativos e processuais são exigidos, em uma gestão social, a 

comunicação contínua entre os comprometidos com a mudança, com transparência 

nas decisões, na negociação e na participação. Isso significa mudança e que implica 

em desenvolvimento. 

 
5.3.1. Potencialidades e dificuldades das organizações de origem 
 

A possibilidade de mudança das condições sociais está no 

direcionamento dado ao processo de realização da prática, através das 

potencialidades, a partir das condutas, comportamentos e das relações que se 

estabelecem entre pessoas e grupos na busca de defender a causa. 

As organizações devem abrir espaço para negociações e dar 

transparência a todo o processo, deixando muito clara sua função social. Para isso é 

preciso desenvolver e ou fortalecer a cultura de avaliação como fonte de reflexão, 

consolidando valores e comportamentos em suas ações com um processo 

participativo, democrático e solidário construídos e desenvolvidos coletivamente 

partir de demandas locais. 

Identifica-se no quadro a seguir, uma avaliação no momento do Marco 

zero, declarada por sete representantes das organizações, quanto à condição sobre 

conhecimentos e trabalho sobre temas de juventude, liderança e desenvolvimento 

social.  

 
 



 
                                                                        
                                                                      

 

Gráfico 13: Avaliação quanto ao conhecimento de trabalho com temas de juventude, 

liderança e desenvolvimento social 
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  Fonte: elaborado pela autora. 

 

Três dos sete representantes das organizações consideram como 

deficiente e aceitável sua práticas e conhecimentos de trabalho direto com temas de 

juventude, liderança e desenvolvimento social. Para as respostas consideradas na 

categoria bom e excelente, existe um diferenciador, onde as organizações já 

possuem relações e vínculos consolidados em gestão compartilhada no território 

através de conjuntos integrados de projetos. Essa participação nos conjuntos 

integrados de projetos – CIP pode ser uma condição de fortalecimento de 

conhecimentos e troca de experiências dentro dos processos de intervenção. 

 

5.3.2. Avaliação quanto a conhecimentos e marcos conceituais disponibilizados          
nos espaços de aprendizagem 

 

Os projetos sociais nascem do desejo de mudar uma realidade, 

considerados como pontes entre o desejo e a realidade. São ações estruturadas e 

intencionais, de um grupo ou organização social, que partem da reflexão e do 

diagnóstico sobre uma determinada problemática e buscam contribuir, em alguma 

medida, para "um outro mundo possível”. 

Como as organizações têm convivido face a face com o aumento da 

complexidade das relações sociais, em permanente transformação; exercer função 

social implica, necessariamente, propor visões da realidade que não sejam unívocas 

ou unilaterais, sendo a convivência de posições diferentes e perspectivas variadas, 

fundamentais para a formação de conhecimento, com ponderação e rigor.  



 
                                                                        
                                                                      

 

Por isso, o desafio da informação não é a capacidade de produzir, 

armazenar ou transmitir, mas de reconhecer o que é relevante saber e, de fato, 

utilizar para reduzir incertezas, melhorar a efetividade e tomar decisões relevantes, 

tendo como significado fortalecer o movimento que leva à transformação, nele 

intervindo sempre que necessário. 

Para construir ações estratégicas de mudanças, buscando um outro 

mundo possível, é necessária iniciativa em disseminar e aperfeiçoar conceitos e 

práticas sociais no âmbito dos espaços de aprendizagem das organizações, 

promovendo a produção de conhecimentos potencializados a partir das experiências.  

Na dimensão do Saber Fazer as lideranças apropriam-se de conhecimentos, 

instrumentos e técnicas gerenciais, transformando-os de acordo com seus valores e 

conceitos. 

O gráfico a seguir expressa uma avaliação, pelos sete representantes 

das organizações de origem, quanto aos conhecimentos e marcos conceituais 

utilizados nos espaços de aprendizagem com objetivo de fortalecer o sujeito/equipe. 

Gráfico 14: Avaliação quanto ao conhecimento e Marcos conceituais nos espaços 

de aprendizagem 
 

 
Fonte: elaborado pela autora a partir da aplicação de questionário. 
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Os representantes das organizações consideraram, em sua maioria, que 

não possuem conhecimentos e marcos conceituais consolidados em espaços de 

aprendizagem nas organizações sobre os contextos. Como proposta de um possível 

entendimento mais profundo sobre esses resultados, quatro dos representantes, 

foram submetidos a uma entrevista29 por telefone, onde se buscou entender como 

essas organizações agem nas realidades para dar conta da mudança, considerando 

seus conhecimentos sobre situação social, situação da juventude, desenvolvimento 

humano e capital social, avaliados nas categorias deficiente e aceitável.  

Três dos quatro representantes, entrevistados, em suas respostas 

ponderaram as dificuldades que existem dentro das organizações para proceder a 

momentos de reflexões e construções de conhecimentos, de forma 

orgânica/institucional, devido ao ativismo. Porém buscam na medida do possível 

informações, já prontas, de sites governamentais e não governamentais para servir 

de parâmetros. O outro representante, entrevistado não considerou relevante essas 

informações serem construídas em espaços de aprendizagem, pois considera que a 

melhor aprendizagem é fazendo: “prefiro ficar errando e aprender com meus erros. 

Garanto que gasto menos tempo.” 

O valor dos conhecimentos de marcos conceituais depende da 

capacidade dos sujeitos de darem conta da realidade, em sua constante 

transformação, a partir da transformação do próprio conhecimento, superando 

limitações e interiorizando novas exigências apresentadas pelo processo de 

mudanças da realidade; fazendo sentido a partir da melhoria das condições de 

atendimento das demandas coletivas e de uma diminuição da desigualdade social. 

Isso se conquista, é construído a partir de reflexões em processos conjuntos. 

 
5.3.3.  Avaliação quanto à utilização de ferramentas de gestão 
 

A organização deve apropriar-se de teorias administrativas, com suas 

ferramentas, que possam favorecer o bom desempenho da gestão, porém, além 

                                                 
29 As anotações foram retiradas do caderno de campo. 



 
                                                                        
                                                                      

 

disso, deve compreender os valores culturais da organização, transformando esses 

valores em força mobilizadora rumo ao alcance dos objetivos, superando as 

ambigüidades e as diferenças do grupo. 

O conhecimento das ferramentas de gestão contribuirá para otimização 

dos investimentos sociais fortalecendo pessoas a conhecer, a compreender, a 

fundamentar e a orientar suas práticas. O gráfico a seguir expressa as condições de 

conhecimentos e utilização de algumas ferramentas de gestão, em sete 

organizações de origem: 

 

Gráfico 15: Avaliação quanto à utilização de ferramentas de gestão 
         

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  
 
   Fonte: elaborado pela autora a partir da aplicação de questionário. 

 

As variáveis que se destacam são: Marco lógico, Planejamento, 

Monitoramento e Avaliação dos Projetos, Técnicas de negociação e Resultados de 

conflitos foram avaliadas nas escalas de Nenhum/Péssimo e Deficiente pelos 

representantes das organizações. O uso dessas ferramentas de gestão favorece a 

circulação, com eficiência, de informações propiciando o surgimento e expansão da 

prática de aprendizagem coletiva, nos ambientes presenciais/virtuais onde as 

organizações atuaram de forma conjunta.  
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Realizar intervenções de forma articulada e conjunta, utilizando as 

ferramentas de gestão, irá uniformizar entendimentos permitindo que os 

conhecimentos gerados, em uma organização, estejam disponíveis àqueles que 

deles necessitem, quando necessário e no formato adequado. Ultrapassando seus 

limites de fronteiras, provavelmente, as organizações terão melhores condições de 

participação na construção de relações de confiança.  

 

5.3.4 Avaliação quanto a conhecimentos de estimular mudanças sociais 

No combate a desigualdade social, o empoderamento implica estimular o 

desenvolvimento das capacidades das pessoas e de organizações para poder 

superar as principais fontes de privação das liberdades, construir novas opções, 

poder e saber escolher, poder implementar e poder se beneficiar de suas escolhas.  

O gráfico a seguir demonstra uma avaliação realizada, no momento do 

marco zero, com sete representantes das organizações de origem identificando o 

grau de conhecimentos aplicados no dia a dia das organizações quanto a 

estimular/empreender processos de mudanças sociais:  

 
Gráfico 16: Avaliação quanto a conhecimentos de estimular mudanças sociais 
 

 

 

           

 

 

 

 

 
      Fonte: elaborado pela autora a partir do questionário aplicado. 
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Os resultados, apresentados pelos representantes das organizações, 

sobre conhecimentos em empreender e estimular processos de mudanças sociais, 

foi avaliado em sua maioria na categoria bom.  

Analisando o inventário das organizações, percebe-se que existem 

consolidadas algumas parcerias e alianças em suas propostas de ação em 

participação de redes de cultura e trabalho de mobilização em comunidades. Para a 

obtenção do resultado da variável estimular/empreender processos de mudança 

organizacional, por ser uma informação interna da organização, procedeu-se 

também a uma entrevista por telefone para possível complementação. Os 

representantes das organizações (sete) responderam ao contato, indicando as 

seguintes dificuldades em empreender processos de mudanças internas: falta de um 

planejamento, capacidade de recursos humanos com visão de longo prazo, 

condições de tecnologias avançadas e uma cultura de trabalho em equipe. Ainda 

complementaram explicitando que: “Quanto a estimular processos de mudanças 

acontece na medida do possível, mas esbarra em dificuldades de automotivação das 

pessoas, devido à falta de estabilidade de captação de recursos (E05)30.” 

Estimular processos de mudanças organizacionais constitui um desafio 

para todas as pessoas que participam da gestão, necessitando ter pessoas com 

automotivação que respondam aos desafios com os quais as organizações vão 

sendo confrontadas, conduzindo a organização de um estado indesejado para um 

estado de satisfação. A superação do desfio, seja através de capacitações ou de 

planejamento, deverá ter em primeiro lugar pessoas com vontade que aconteça a 

mudança, em seguida estabelecer articulações para poder acontecer. Nesse caso 

em específico, dessas organizações avaliadas, sugere-se deveriam aproveitar as 

articulações em rede que já existem. 

Após a intervenção do programa, de capacitação das lideranças pelo 

PLDS, tendo como objetivo superar dificuldades de conhecimentos e ferramentas 

gerenciais das lideranças e de suas organizações em metodologias e troca de 

                                                 
30 Entrevistado de número 5. Esta entrevista foi realizada com objetivo de complementação da informação 
contida no questionário aplicado. 



 
                                                                        
                                                                      

 

experiências de trabalhos com jovens, em seus espaços de aprendizagem, fez-se 

uma pesquisa para identificar como o PLDS fortaleceu ou não os programas sociais 

inserindo novas práticas em suas culturas. 

 
5.4. MUDANÇAS INTERPESSOAIS DECLARADAS EM SUAS PRÁTICAS SOCIAIS NO 

FORTALECIMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS. 
 

As mudanças não ocorrem como um produto isolado da intervenção de 

um determinado programa. O capital social podendo ser definido como um processo 

de ação coletiva, consolidado por reciprocidade e confiança mútua entre pessoas, e 

que essas mudanças podem ser traduzidas em crescimento e geração de riquezas, 

pelo valor agregado, contribuem para aumentar a eficiência da sociedade, facilitando 

as ações coordenadas. É relevante, portanto, a compreensão do contexto para 

avaliar essas mudanças. 

Considera-se o fortalecimento dos programas sociais, dentre outros, 

diretamente relacionado com a melhoria da capacidade de respostas das lideranças 

dos sujeitos que implementam as atividades de intervenção. Assim é relevante 

perceber as mudanças de comportamento inserindo em novas práticas nas relações 

estabelecidas.  

A avaliação deu-se após o segundo presencial, a partir de um 

questionário estruturado com objetivo de aferir a influência que a participação do(s) 

membros da Organização provocou nas práticas e na cultura organizacional, de 

acordo com as expectativas da Organização.  

 
5.4.1. Avaliação da mudança nas capacidades e habilidades das lideranças 
 

Como resultado da avaliação, realizada aleatoriamente com resposta de 

12 organizações, é possível perceber que na maioria das vezes os representantes 

das organizações avaliaram como concordância com as mudanças de 

comportamento, significando um impacto imediato sobre os programas sociais de 

forma positiva. 



 
                                                                        
                                                                      

 

Gráfico 17: Avaliação da Mudança nas Capacidades e Habilidades das Lideranças 
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                        Fonte: elaborado pela autora a partir do questionário aplicado. 
  

O trabalho de campo considerado como ferramenta prática possui as 

seguintes características de benefícios alcançados:  

• Construção de proposta conjunta com lideranças regionais;  

• Apresentação e negociação da proposta em suas organizações;  

• Apresentação e negociação com o público alvo que em sua maioria constitui a 

juventude; 

• Realização de atividades com articulações e parcerias com poder local, 

sociedade civil, empresas e outras organizações não governamentais; 

• Aprendizado com troca de experiências. 

A melhoria dos marcos conceituais está diretamente relacionada ao 

estímulo para reflexão, realizada nos momentos presenciais do PLDS, onde foi 

acompanhada a melhoria das variáveis através do monitoramento nas oficinas. Com 

a melhoria da capacidade de respostas das lideranças, sentiram-se motivadas a 

compartilhar em suas organizações o aprendido. Possivelmente esse efeito de 

motivação tenha sido percebido de forma imediata ainda de forma teórica.  

A variável de articulação entre as organizações dependeu do momento 

de negociação, o contexto político de cada região, da proposta do conjunto integrado 



 
                                                                        
                                                                      

 

de projetos. Em duas regiões esse momento constituía-se em fase de construção de 

novas institucionalidades no território, que possivelmente tenha dificultado a 

construção de relações e vínculos institucionais. 

Quanto à variável das capacidades profissionais para liderança coletiva, 

foram realizadas cinco entrevistas por telefone para melhor entendimento. As 

pessoas responsáveis pelas respostas dos questionários explicaram a dificuldade de 

observação dessa variável devido ao fato de ainda não ter tido tempo suficiente, e 

outros responderam que havia dificuldade de observação, pois, não trabalhava 

diretamente com a liderança.     

Na observação das qualidades pessoais não houve dificuldades de 

percepção, pois, as organizações possuem gestão compartilhada propiciando 

possibilidades em poder observar comportamentos e atitudes das lideranças em 

momentos de reuniões como também em momentos de sociabilização. 

 
5.4.2. Avaliação da mudança de comportamento das lideranças 

 

Como resultado para a primeira dimensão avaliada, reflexão critica das 

lideranças  evidenciadas para as duas variáveis: aceitação de novos conceitos e 

comportamentos, reconhecimento das contribuições dos colegas procurando 

evidenciá-los; todos os representantes das instituições classificaram como 

percebidos 

Gráfico 18: Avaliação quanto à reflexão crítica das lideranças 
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         Fonte: elaborado pela autora a partir do questionário aplicado. 



 
                                                                        
                                                                      

 

A observação deu-se a partir de momentos de convivência, ambiente 

organizacional, como também em atividades com as comunidades. A partir de uma 

conscientização das lideranças para a diversidade social, efetivação do direito à 

diferença, proporcionou mudanças de atitude no modo de aceitação e 

relacionamento com outras pessoas. Uma outra observação respondida como 

complemento no questionário, pelos avaliadores, no item outros comentários, foi em 

relação à percepção de um esforço muito grande por parte da liderança para escutar 

mais do que falar, como também a busca por um controle emocional.  

 
5.4.3.  Avaliação da mudança quanto ao compromisso social das lideranças 

 

O compromisso social das lideranças exige uma auto-regulação da 

conduta quanto ao compromisso ético diante dos seus pares com o público-alvo que 

trabalha – com jovens, com a comunidade e com a sociedade. Essa conduta deverá 

ser compartilhada, democrática, sendo facilitadora da construção de novos 

compromissos em torno de interesses comuns, na promoção do bem-estar social. 

A segunda dimensão avaliada na aplicação do questionário quanto à 

melhoria do compromisso social das lideranças sinaliza para uma maior participação 

da liderança democrática. 

Gráfico 19: Avaliação quanto ao compromisso social das lideranças 
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              Fonte: elaborado pela autora a partir do questionário aplicado. 

 



 
                                                                        
                                                                      

 

Dez dos representantes das organizações avaliaram como percebidos a 

melhoria de capacidade de mobilização social das lideranças, e dois dos 

representantes consideraram como não percebidos. Para a variável da melhoria de 

capacidade de comunicação com os outros grupos foi avaliado em sua maioria como 

percebidos. E para avaliação da variável quanto à melhoria da capacidade de 

trabalhar em equipe, todos os representantes consideraram a categoria percebidos. 

 
5.4.4.  Avaliação quanto às lideranças serem facilitadoras de conhecimentos 

 

Na terceira e última dimensão avaliada pelos representantes, facilitador 

de conhecimento (capacidades – saber fazer), o resultado da avaliação nas variáveis 

de utilização da ferramenta marco lógico e uso de técnicas de negociações e 

resolução de conflitos apresenta-se como não percebidos. A variável quanto à 

utilização da avaliação como ferramenta de gestão, a maioria dos avaliadores, 

considerou como percebidos: 

Gráfico 20: Avaliação quanto às lideranças serem facilitadoras de conhecimentos 
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                Fonte: elaborado pela autora a partir do questionário aplicado.  

 

Na terceira e última categoria avaliada pelos doze representantes das 

organizações, facilitador de conhecimento (capacidades – saber fazer), verificou-se 

que para as duas variáveis: utilização de técnicas de negociação e resolução de 

conflitos, utilização da ferramenta Marco Lógico; a maioria classificou-as como Não 



 
                                                                        
                                                                      

 

Percebidos. Para a variável utilização da avaliação como ferramenta de gestão, a 

maioria dos avaliadores considerou como Percebidos.  

No questionário aplicado havia possibilidade dos avaliadores inserirem 

depoimentos, sugestões ou algum comentário, caso fosse necessário, para maiores 

explicações de suas resposta. Este item intitulado outros comentários permitiu 

complementações de leitura dos resultados, como por exemplo, em um dos 

comentários: “O tempo é pouco para se ter mais clareza em perceber aquelas 

mudanças avaliadas como não percebidas (OC2)31.” 

Levando em consideração que todas as respostas possuem relevância 

para serem aprofundadas com pesquisas, foi elaborado um questionário semi-

estruturado com procedimento aleatório para todos os egressos do PLDS com 

objetivo de verificar a influência da variável tempo nos efeitos esperados.  

 
5.5. PROCESSO DE MUDANÇAS DE ATITUDES E CONDUTAS DECLARADAS PELOS EGRESSOS 

 

A fim de verificar a interferência da variável tempo em relação aos 

benefícios gerados para os programas sociais, buscou-se avaliar os egressos a partir 

de um questionário estruturado, atribuindo notas, quanto à influência que o PLDS 

proporcionou em suas relações no dia a dia, de forma objetiva, utilizando a seguinte 

escala: Nunca, Algumas Vezes, Sempre e Não se Aplica. Atribuíram esses valores 

considerando duas situações diferentes, antes do PLDS e após o PLDS 

considerando a qualificação no programa pelas lideranças. Os resultados da 

pesquisa foram obtidos a partir da amostra com sete egressos 

 
5.5.1. Mudanças nas práticas sociais a partir dos valores 
 

Em todas as dimensões as variáveis foram consideradas significativas 

para este estudo, pois em todas elas, rejeita-se a hipótese nula ao nível de 5% de 

significância, de que as médias foram iguais tanto antes como após a realização da 
                                                 
31 Outros Comentário – OC, de um dos representantes das organizações. 



 
                                                                        
                                                                      

 

intervenção, ou seja, há uma evidência de que o PLDS proporcionou mudanças 

positivas nas práticas sociais dos participantes - egressos. 

Tabela 1: Percepção de mudanças para variáveis dos valores                     

ASPECTO 1 
Influência do PLDS em seus valores, atitudes e condutas praticados no dia a dia, 

MÉDIAS PERGUNTAS ANTES DEPOIS P-valor 

Sou consciente de meu papel como líder social e de minhas 
responsabilidades frente à minha organização, comunidade e 
região. 

3,14 3,14 0,046 

Busco privilegiar os interesses coletivos em vez dos 
individuais 2,71 3,29 0,046 

Reconheço as contribuições de meus colegas e procuro 
evidenciá-las 2,71 3,57 0,034 

Sou capaz de estabelecer e mantenho relações interpessoais 
satisfatórias 2,86 3,43 0,046 

Reconheço e levo em conta as emoções dos outros 2,43 3,29 0,034 

 
Fonte: elaborado pela autora a partir do questionário aplicado. 
 

Demonstrando os resultados das médias a partir de um gráfico tem-se: 

Gráfico 21: Percepção dos Egressos dos seus valores praticados no dia a dia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Fonte: elaborado pela autora a partir do questionário aplicado. 
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O gráfico acima expressa a percepção de mudança dos valores 

praticados no dia a dia dos egressos em suas práticas sociais, sendo o 

reconhecimento do outro como uma das práticas que obteve mais impacto. 

5.5.2. Mudanças NAS PRÁTICAS SOCIAIS A PARTIR DOS MARCOS CONCEITUAIS 
 

 Observa-se uma melhoria substancial de capacidade de respostas das 

lideranças nas práticas sociais a partir da reflexão dos marcos conceituais após a 

participação no PLDS. 

Tabela 2: Percepção de mudanças para variáveis de marcos conceituais 
                

ASPECTO 2  
Influência do PLDS em seus marcos conceituais, conhecimentos e capacidade de análise 

crítica. 
MÉDIAS PERGUNTAS ANTES DEPOIS P-valor 

Procuro melhorar meus conhecimentos sobre a situação 
social e econômica de minha região e aplicá-los em meu 
trabalho. 

2,43 3,71 0,014 

Possuo e ponho em prática conhecimentos específicos 
para o trabalho com jovens. 2,71 3,86 0,011 

Conheço e analiso as políticas públicas para jovens em 
meu país e região. 2,0 3,29 0,014 

Mantenho a missão e objetivos de meu projeto e o 
caminho necessário para alcançá-los. 3,00 3,86 0,034 

 
Fonte: elaborado pela autora a partir do questionário aplicado. 
 

Demonstrando os resultados das medias a partir de um gráfico tem-se 

 
Gráfico 22: Percepção dos Egressos dos marcos conceituais praticados no dia a dia 

 
 
 
 
 
 
 
           
             Fonte: elaborado pela autora a partir do questionário aplicado. 
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Este segundo gráfico de expressão da percepção de mudanças, pelos 

egressos em seu dia a dia, na variável de melhoria dos conhecimentos e marcos 

conceituais para capacidade de análise crítica, obteve como maior impacto as 

variáveis de conhecimentos específicos para o trabalho com jovens e conhecimentos 

da situação social e econômica da região.  

5.5.3. Mudanças nas práticas sociais a partir do trabalho em equipe 
 

A avaliação dos egressos quanto à melhoria de capacidade de resposta 

na variável do trabalho em equipe, verifica-se que houve mudanças em suas praticas 

sociais em todas as variáveis após a participação no PLDS. 

Tabela 3: Percepção de mudanças para variáveis de práticas de lideranças 
                

ASPECTO 3 
Influência do PLDS em suas práticas de lideranças 

MÉDIAS PERGUNTAS ANTES DEPOIS P-valor 

Sou capaz de construir equipes e busco uma visão e uma 
prática conjuntas. 2,57 3,43 0,034 

Compartilho atribuições e responsabilidades com a equipe. 2,43 3,57 0,023 

Escuto e estou atento às necessidades dos outros. 2,71 3,29 0,046 

Quando negocio, reconheço os interesses das partes e ajo 
com equidade. 2,43 3,14 0,025 

Sou convincente em minhas apresentações, diante de 
qualquer público. 2,29 3,43 0,023 

Tenho capacidade de resolver problemas e agir com 
rapidez. 2,71 3,43 0,025 

Facilito articulações, alianças e trabalho em rede. 2,29 3,43 0,011 

    
   Fonte: elaborado pela autora a partir do questionário aplicado. 

 

 

 



 
                                                                        
                                                                      

 

Demonstrando os resultados das medias a partir de um gráfico tem-se 

Gráfico 23: Percepção dos Egressos das práticas de liderança efetivadas no dia a 

dia 

    

 
 
 
 
 
 
     
 
          
 
 
              
 Fonte: elaborado pela autora a partir do questionário aplicado 

 

Para este terceiro gráfico, as práticas de lideranças sofreram impacto da 

influência do PLDS, em destaque nas variáveis da busca de construção de equipes 

com visão práticas conjuntas e melhoria na escuta ás necessidades dos outros. 

 
5.5.4. Mudanças nas práticas sociais a partir das ferramentas de gestão 

 

Na avaliação dos egressos quanto a mudança nas praticas sociais a 

partir da utilização das ferramentas de gestão nos programas sociais onde estão 

inseridos, tem-se resultados significativos conforme tabela e gráfico a seguir 
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Tabela 4: Percepção de mudanças para variáveis de ferramentas de gestão 
 

               ASPECTO 4 
Influência do PLDS quanto ao uso de ferramentas de gestão 

MÉDIAS PERGUNTAS ANTES DEPOIS P-valor 

Utilizo a metodologia de Marco Lógico nos projetos e 
atividades. 1,86 2,86 0,020 

Utilizo o planejamento estratégico e desenvolvo metas para 
todas as atividades. 2,29 3,57 0,024 

Promovo a prática da sistematização e avaliação de atividades 
em minha organização ou projeto. 2,43 3,29 0,034 

     
   Fonte: elaborado pela autora a partir do questionário aplicado. 

 

 

O gráfico indica que na categoria do uso de ferramentas de gestão, a 

influência do PLDS, destaca-se a variável do uso da sistematização e avaliação de 

atividades nas organizações. 

 
 
Gráfico 24: Percepção dos Egressos de ferramentas de gestão praticados no dia a 

dia 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  Fonte: elaborado pela autora a partir do questionário aplicado. 
 

Como resultado da auto-avaliação realizada pelos egressos, as variáveis 

apontam para o fortalecimento dos programas sociais a partir de novas práticas 

implementadas principalmente pela mudança de comportamento dos participantes 

Influência do PLDS quanto ao uso de ferramentas de gestão

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

Utilizo a metodologia de Marco Lógico nos
projetos e atividades.

Utilizo o planejamento estratégico e
desenvolvo metas para todas as

Promovo a prática da sistematização e
avaliação de atividades em minha

Pe
rg

un
ta

s

Conceitos Obtidos

Antes
Depois



 
                                                                        
                                                                      

 

quanto à escuta do outro, quanto ao trabalho em equipe com visão e práticas 

conjuntas, quanto à  prática de sistematização e avaliação de atividades.  

 Conclui-se que existe um potencial de maximização do direcionamento 

da mudança planejada pelas organizações em seus programas sociais, construindo 

sustentabilidade nos processos pelos sujeitos de implementação das ações  e de 

novas práticas no dia a dia.  

 

5.6. IMPACTOS SOCIAIS DETECTADOS A PARTIR DAS AÇÕES CONJUNTAS DOS PROJETOS 
ARTICULADOS, NAS MICRORREGIÕES DO NORDESTE BRASILEIRO 

 

O impacto32 representa as mudanças provocadas pelos resultados da 

intervenção; sendo que, cada componente influencia o conseguinte, que tem por fim 

a mudança na vida das pessoas. 

Como resultado, desse processo estratégico, o trabalho de campo 

sinaliza para uma contribuição positiva como ferramenta de mobilização, 

sensibilização de forma prática para desenvolvimento social. Como restrição, aponta 

para que haja uma maior participação com compromisso de lideranças dos projetos 

articulados para que, as novas práticas possam fazer parte das agendas de 

atividades já realizadas pelas organizações, não sendo apenas uma ação isolada e 

pontual.     

Os resultados parciais do processo social e político da mudança 

planejada, apontam para possíveis impactos sociais, pelas relações sociais 

identificadas através do indicador do trabalho comum, complementando experiências 

distintas, a amplitude de alcance de jovens em comunidades ainda não trabalhadas 

pelos programas sociais, como também o estímulo provocado para identificação de 

jovens lideranças e, principalmente, o comprometimento de trabalho com os projetos.  

Como uma outra possibilidade de sinalização do impacto social, está na 

percepção das lideranças, na continuidade e ampliação da ação iniciada e 
                                                 
32 Define impacto como mudanças duradouras ou significativas – positivas ou negativas, planejadas 
ou não nas vidas das pessoas e ocasionadas por determinada ação ou série de ações. 
 



 
                                                                        
                                                                      

 

estimulada pelos Trabalhos de Campo - TCs33. O resultado nessa dimensão não 

está sendo considerado como resultado líquido, ou seja, os efeitos únicos 

relacionados com o estímulo dos TCs, mas reconhecendo o processo histórico do 

território para formação de conjuntos integrados de projetos, onde existem outras 

estratégias anteriormente já avançadas que são também programas de apoio nesses 

territórios. 

A partir do produto prático dos TCs pode-se apontar para a percepção 

dos impactos com causa relacionada direta e indiretamente com o PLDS.  

Para os projetos que foram fortalecidos, inseridos num contexto de 

processo político em negociação de financiamentos que dependem de uma formação 

de conjunto integrado de projetos em seus territórios, sinaliza-se por uma provável 

resistência de abertura do espaço de formação, identificando a não consciência de 

que o desenvolvimento necessita de ampliação de relações e que isso não 

necessariamente significa “perda de identidade”, mas, pelo contrário, as identidades 

são melhores identificadas para serem complementadas. Como resultados tem-se: 

Quadro 23: Resultados da articulação da ação conjunta dos TCs 

Construção dos TCs Resultado dos níveis da Ação Conjunta 

17  Organizações 
06  Projetos Articulados 

2 Programas Fortalecidos 
2 Programas Fortalecidos e    Ampliados 
2 Programas Estabelecidos, Fortalecidos e 

Ampliados 
                  
                   Fonte: elaborado pela autora a partir da matriz de possíveis impactos sociais 
 

Os programas que foram classificados nos níveis ampliados possuem um 

contexto político histórico de negociações já iniciados nos territórios com presença 

de sujeitos de mudanças já capacitados pelo PLDS e também com outras propostas 

de desenvolvimento humano implementadas. Pode-se apontar para possíveis efeitos 

                                                 
33 O Trabalho de Campo configura-se como uma atividade específica voltada para atender demandas da OOP 
que se afine com os princípios do Marco Conceitual do PLDS na sua proposta de formação de lideranças, 
contribuindo para fortalecer a ação institucional no seu campo de atuação. O participante deve desenvolver essa 
ação ao longo do período de formação, devendo dimensioná-la no tempo do Programa. 



 
                                                                        
                                                                      

 

dessa qualificação pela presença e uma contínua busca de influência de novas 

práticas nas relações. O quadro a seguir identifica o desejo de buscar, de forma 

contínua, ser agente de mudança, não interferindo de forma total a função que ocupa 

em sua instituição.   

Quadro 24: Relação entre função e agente de mudança 

Pergunta: Considera que a função que 
ocupa interfere para ser agente de 

mudança? 
Escala utilizada foi dicotômica 

Ano de 
atuação no 
programa 

Número de 
participantes 
do programa 

Participantes 
que continuam 

na mesma 
organização 

Não responderam ao 
contato SIM NÃO 

PLDS I /2003 20 19 8 03 08 

PLDS II/2004 19 17 4 05 08 

PLDS III/2005 19 15 3 02 10 

   
    Fonte: Elaborado pela autora a partir de pesquisa de atualização de dados dos participantes -         
               Jun. 2006. 

 

Pode-se afirmar que em relação ao comprometimento das pessoas 

envolvidas no ambiente que buscam mudanças, este se pode modificar mediante a 

participação na gestão compartilhada considerando o poder como uma prática social, 

relacional, pois envolve vínculos, construída historicamente a partir de práticas, 

técnicas e procedimentos. Essa hipótese levantada, da não interferência total da 

relação direta ao cargo de ocupação dos participantes, em suas organizações, para 

que possam ser um agente de mudança, partiu da leitura do quadro de seleção, 

observando a categoria de função desempenhada pelas lideranças na organização.  

Na análise de conteúdo do documento percebe-se que os participantes 

do PLDS I possuem perfil de posição funcional com cargos de elevado grau de 

responsabilidade em relação aos demais participantes dos anos posteriores. Porém, 

as respostas apresentadas, no quadro acima, apontam para uma busca de influência 

na participação das decisões independente de função, e aponta para uma abertura 

de espaço de aprendizagem das organizações. 



 
                                                                        
                                                                      

 

  Na busca de perceber o impacto social do programa, considerando a 

perspectiva de alcance de grupos sociais e diminuição das desigualdades sociais 

quanto ao acesso a conhecimentos desses grupos, buscou-se uma análise no 

processo e dos produtos gerados das ações desenvolvidas pelas atividades dos 

trabalhos de campo.  

5.6.1. Impactos sociais detectados nas organizações 
 

Os resultados apresentados a seguir iniciam-se com o processo de 

negociação no território para sensibilizar, mobilizar e capacitar lideranças para 

exercerem seu papel de agentes de mudanças, possibilitando um ambiente favorável 

em que as pessoas tenham condições de descobrimento de suas potencialidades e 

habilidades para se empoderarem a si mesmas. Entende-se que ninguém empodera 

o outro, mas as pessoas é que em um determinado momento percebem seus 

potenciais. 

Para que os impactos acontecessem foram realizadas estratégias de 

eventos para sensibilização, mobilização e capacitações entre os sujeitos e agentes 

sociais no território no momento do trabalho de campo. Como resultado tem-se o 

seguinte levantamento das estratégias de impacto social: 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                        
                                                                      

 

Quadro 25: Resultados das estratégias para sensibilização, mobilização e 
capacitação  

 
Estratégias 
de impacto 
social no 
território 

(efeito 
multiplicador) 

Tipologia de 
eventos 

Número 
total de 
eventos 

realizados 
pelos TCs 

Temáticas 
Iniciadas a 
partir da 

participação 
no PLDS 

Temáticas 
Trabalhadas nos eventos 

Encontros/ 
visitas 15 - Apresentação das propostas dos 

TCs Sensibilização 
Reuniões 27 - Votação e aprovação da proposta 

dos TCs 

Seminários 6 

Inteligência 
Emocional 
 
Conceito de 
Liderança 
 

Comunicação 
Políticas Públicas 
Inteligência Emocional 
Conceito de Liderança 
Ética  
Construção de equipes 
Tipos de Gestão  

Mobilização 

Fóruns 1 - Políticas Públicas de educação 
popular  

Capacitação Oficinas 18 

Teoria do 
Estado 
Construção 
de equipes 
Negociação 
e conflito 
Uso 
apropriado 
da palavra 

Educação popular 
Marco lógico 
Gestão e Planejamento 
Práticas pedagógicas com 
metodologias específicas para 
trabalho com jovens 

Outros - - - - 

   Fonte: Elaborado a partir da aplicação do questionário de monitoramento da Matriz de Impacto.  

Como resultado das estratégias de sensibilização para realização de um 

trabalho conjunto e em articulação entre as organizações, verifica-se que houve 15 

visitas realizadas pelas lideranças com encontros nas sedes das organizações, 

objetivando a apresentação de uma pré-proposta dos TCs para que, a partir desse 

momento, cada organização se posicionasse identificando responsabilidades de 

atuação na ação.   

Para aprovação da proposta verificou-se que houve 27 reuniões com 

participação de representantes das organizações, coordenadores, representantes 

dos jovens, cujo objetivo era de aceitação ou não do projeto registrando as parcerias, 

buscando interagir interesses das organizações com interesses coletivos.  



 
                                                                        
                                                                      

 

Nos eventos estratégicos, no momento de mobilização, percebe-se a 

realização de 6 seminários e 1 fórum interinstitucional, tendo como relevância uma 

possível agenda comum e temas sobre políticas públicas com a juventude, antes 

ainda não realizado na região. 

Como estratégias de impacto social, com mudança planejada, foram 

realizadas um total de 18 oficinas, inserindo temas inovadores para a região, sobre 

liderança, sendo estes Teoria do Estado, Construção de equipes, Negociação e 

conflito, Uso apropriado da palavra. Como fortalecimentos de outros temas foram 

trabalhadas temáticas de Educação popular, Marco lógico, Gestão e Planejamento, 

Práticas pedagógicas com metodologias específicas para trabalho com jovens. 

O quadro apresentado a seguir demonstra as três dimensões que se 

buscou observar quanto aos impactos sociais resultantes das atividades conjuntas 

dos TCs: a primeira dimensão corresponde aos impactos sociais para as 

organizações, a segunda dimensão os impactos sociais gerados para os jovens – 

público alvo, e por fim os impactos sociais percebidos no território.  

Os indicadores34 que nortearam a análise das mudanças efetivas foram: 

Para as organizações:  

• Número de parceiras realizadas entre as organizações, poder local e outros 

atores sociais; 

• Percepção de melhoria e novas práticas na gestão de trabalho em equipe. 

Para os jovens: 

• Número de novas lideranças capacitadas, 

• Percepção da melhoria de auto-estima e pertencimento dos jovens em sua 

localidade 

 
                                                 
34 Estes indicadores foram construídos com sentido coletivo a partir da identificação dos resultados esperados 
pelas lideranças na oficina de mudança planejada. 



 
                                                                        
                                                                      

 

Para o território: 

• Número de comunidades alcançadas, 

• Formação e/ou fortalecimento de redes e troca de experiências de trabalho 

com jovens; 

• Criação e/ou fortalecimento de espaços políticos com participação da 

juventude. 

Os quadros a seguir apresentam alguns dos impactos sociais declarados 

pelas lideranças, apoiados nos resultados de seus trabalhos de campo, sobre os 

benefícios de articulações geradas pelo investimento educativo e pela formação de 

outras lideranças em suas regiões.  

As informações de pesquisa apresentadas a seguir, específicas para 

esse estudo, estão apoiadas nas declarações e acompanhamentos das lideranças, 

em seus momentos de avaliação das ações, e dos assessores pedagógicos em seus 

monitoramentos de implementação das atividades dos TCs. Para que os resultados 

esperados pelo programa de liderança social aconteçam, foram criadas condições 

básicas de diálogos com negociações firmando termos de compromissos entre: 

lideranças, organizações, parceiros e PLDS. 

Para garantir o potencial dos impactos sociais esperados nas 

organizações, pelo PLDS, houve um processo de diálogo visando avançar com 

critérios participativos e concretos de atuação dos participantes selecionados com 

suas organizações de origem – OOP. 

As organizações de origem dos participantes em suas cartas de intenção, 

atendendo a um dos requisitos do processo de seleção no programa, firma um 

compromisso durante os nove meses de duração do PLDS comprometendo-se a 

oferecer condições para suas lideranças e parceiros participarem com 

disponibilidade, qualidade e autonomia do processo formativo. 

 Com esse contrato firmado, entre as OOP e o PLDS, o processo de 

negociação para articulação do trabalho de campo torna-se possível, pois, as 



 
                                                                        
                                                                      

 

mesmas colocam-se como campo de pesquisa de formação e atuação para as 

lideranças, reafirmando o compromisso em contribuir como espaço de visitas, de 

observação como campo e local de estudo. Disponibilizam materiais educativos,  a 

partir dos seus acervos,  como também educadores para momentos de trocas de 

experiências de metodologias com ações exitosas. 

Quadro 26: Impactos sociais detectados nas organizações 

Pergunta norteadora: Que mudanças efetivas a ação promove na realidade das 
organizações? 

Diversidade 
de parceiros 
na articulação  

Secretarias Municipais (Educação, Esporte/Lazer, Meio Ambiente, Agricultura, 
Asssitência Social); Prefeituras, outras ONGs, Escolas, Profissionais autônomos, 
Técnicos, Universidades, Empresas, Órgão de Classe, CEFET (Centro Federal 
de Ensino Técnico), Ministério Público, Rádio Comunitária, Associação dos 
Idosos, Conexões de Saberes/MEC. 

Adesão de novos conteúdos sobre liderança na formação pedagógica com os 
jovens. 

Construção de parceria para suprir limitações. 

Maior conhecimento das ações desenvolvidas por outras organizações. 

A escola percebe que “outras pessoas” acreditam naqueles jovens 

O respeito e reconhecimento da comunidade onde atua o Projeto. O apoio e 
incentivo dos pais e da comunidade como um todo nas atividades dos grupos 

Mudanças 
detectadas 

pelas 
lideranças 

Aproximação e engajamento das instituições parceiras e atores sociais 
          
       Fonte: elaborado pela autora a partir do questionário de avaliação dos impactos sociais percebidos 
 

Conforme evidências dos resultados apontados pelos TCs, observa-se 

impactos sociais a nível de fortalecimento e ampliação de articulação entre 

organizações, a partir da ação conjunta, existência na diversidade de parcerias 

fomentadas com representações do poder local, terceiro setor e setor empresarial. 

Na mudança no ambiente das organizações, destaca-se a mudança na cultura 

quanto à adesão de conteúdos sobre lideranças na formação pedagógica com os 

jovens. 

 
5.6.2. Impactos sociais detectados nos jovens  
 



 
                                                                        
                                                                      

 

 
Os jovens alcançados pelos projetos de trabalho de campo 

representavam as “novas lideranças” identificadas pelo potencial de atuação para os 

comitês e grupos gestores nos Conjuntos Integrados de Projetos _ CIPs.  

Faz parte da proposta dos CIPs a participação da juventude na 

construção de novas institucionalidades nas regiões, pelos novos espaços legítimos 

de negociação e democratização da vida social, econômica e política que tem como 

questão fundamental diálogo na relação de poder. 

Para o PLDS, a participação da juventude, é uma estratégia de 

fortalecimento de mudança essencial no processo político, diretamente atrelado ao 

processo social, influenciando a capacidade dos sujeitos e atores de alterar as 

correlações de forças, em nível macro e micro, de poder implementar e se beneficiar 

de suas escolhas. O Empoderamento provoca um processo multiplicador 

considerado como fermento social constituindo um dos caminhos para garantia da 

construção de espaços coletivos. 

Quadro 27: Impactos sociais detectados nos jovens 
 

Pergunta norteadora:  
Que mudanças efetivas a ação promove na realidade dos jovens? 

Número de 
lideranças 

capacitadas 
Diretamente: 110 lideranças 

Aproximação das lideranças em reuniões na sede do Projeto. 

Mudança de atitude nos jovens em relação à formação dos grupos. (Antes: 
medo, nenhuma articulação de grupos; Depois: Segurança, motivação e 
participação nos grupos). 

Grupos artísticos e culturais mais organizados e motivados; 

Replicação das dinâmicas do aprendizado do TC em suas localidades. 

Maior autonomia dos jovens na busca de parcerias. 

Transformação da visão dos jovens participantes sobre jovens da zona rural, 
urbana, escola pública ou particular. 

Ampliação do debate sobre liderança nos espaços dos jovens. 

Fortalecimento das ações desenvolvidas pelos jovens nas comunidades com 
recorte racial. 

Fortalecimento da Identidade Cultural dos Jovens; Atitude do jovem perante a 
escola. 

Mudanças 
detectadas 

pelas 
lideranças 

Jovens com maior conhecimento sobre o seu entorno. 
          
    Fonte: elaborado pela autora a partir do questionário de avaliação dos impactos sociais percebidos 



 
                                                                        
                                                                      

 

Os resultados dos trabalhos com os jovens, a partir da ação, destaca-se 

o fortalecimento nos aspectos de identidade, motivação á formação de grupos, auto-

estima e autonomia em seus espaços e entorno, a partir da ampliação do debate 

sobre conceito de liderança. Como aspecto de participação observa-se o dado da 

aproximação dos jovens em reuniões na sede dos projetos, oportunizando a partir de 

sua presença possíveis impactos na relação de poder em nível da gestão 

compartilhada. 

5.6.3. Impactos sociais detectados no território 
 

A continuidade e o aperfeiçoamento do diálogo interfederativo entre a 

União os Estados e os Municípios, contribuiu efetivamente para a sinergia das ações 

das três esferas governamentais, ampliando o diálogo com as lideranças locais 

tornando um espaço privilegiado para a negociação e a pactuação entre a União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios. 

O contexto político do processo nacional de discussão de políticas de 

juventude, a partir do espaço organizado pelo legislativo com a criação da 

CEJUVENT - Comissão Especial de Políticas Públicas para Juventude, 

desenvolvendo oficinas, seminários e publicações envolvendo diversos setores da 

sociedade civil, em especial representações de jovens ligados a movimentos sociais, 

partidos, ONGs e universidades; possibilitou as condições favoráveis para abertura 

de canal de democratização com ações deliberadas pelo governo federal. 

As lideranças em seus trabalhos de campo tiveram oportunidade de 

negociação com o poder local devido ao pacto federativo prevendo mudanças 

iniciadas na redemocratização brasileira. 

Quadro 28: Impactos sociais detectados no território 
 



 
                                                                        
                                                                      

 

                                                                  
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                            
             
 
 
 
 
 
             Fonte: elaborado pela autora a partir do questionário de avaliação dos impactos sociais percebidos 

Como resultados de contexto observa-se o aspecto multiplicador 

extensivo da ação dos TCs, com 14 comunidades alcançadas, e em sua efetividade 

destaca - se os espaços criados pelos jovens nas escolas para discussão  de 

políticas públicas de educação popular. Um outro impacto efetivo nas escolas 

públicas foi adoção da cartilha, produto do TC, contando a história da cidade, 

estimulando os jovens a se reconhecerem e ter sentido de pertencimento á sua 

localidade.   

Com a finalidade de monitorar a efetividade e sustentabilidade da 

participação dos jovens capacitados, pelos trabalhos de campo, nos espaços dos 

comitês gestores nos CIPs, realizou-se um contato com as lideranças do PLDS III 

buscando a seguinte informação: A partir do TC quais fatos você considera ter uma 

relação causal de continuidade ou efeito da ação conjunta articulada para as 

organizações, para os jovens e para o território?  

Dos seis trabalhos de campo realizados, PLDS III, houve duas respostas 

conforme segue: 

Pergunta norteadora: 
Que mudanças efetivas a ação promove no território? 

Número de 
comunidades 
alcançadas 

Em torno de 14 comunidades   

Espaços criados por estudantes nas escolas para discutir políticas públicas 
de Educação. 

Mobilização popular para apoiar a interiorização de uma Universidade. 

Canal de abertura de negociação com o poder público. 

 Engajamento dos jovens nos projetos da comunidade. 

Intercâmbio entre grupos de jovens da zona urbano e rural. 

Comunidades e famílias apoiando os projetos. 

Formação de uma rede de empoderamento da juventude negra. 

Adoção da cartilha (produto do TC) sobre a história da cidade nas escolas 
públicas. 

Formação de um grupo articulado pela educação – GAE. 

Mudanças 
detectadas 
no território 

Formação de uma Diretoria da juventude em um município. 



 
                                                                        
                                                                      

 

Os seis grupos de jovens articulados com a participação direta das 
lideranças juvenis na articulação, divulgação e gestão do Projeto; os 
quais se reúnem semanalmente, desenvolvendo ações e atividades 
diversas como: palestras, debates, viagens culturais pesquisas de 
Desenvolvimento de Temas, Formação de grupos culturais 
(R_P_G).35 

Através do fortalecimento da dimensão do SER, detectou-se o impacto 

direto de novas práticas nas organizações de origem e, indiretamente, nos projetos 

sociais onde desenvolvem a dimensão do SABER FAZER, na busca da mudança e 

do desenvolvimento social local, regional e nacional. 

O trabalho de campo desenvolvido representou uma ferramenta positiva 

com contribuições fundamentais ao processo de desenvolvimento das lideranças, 

influenciando diretamente os programas sociais, nas seguintes dimensões36: 

Dimensão Desenvolvimento de habilidades/capacidade crítica:  

• organizando e apresentando soluções para as dificuldades de percurso 

encontradas na realização dos projetos decorrentes dos conflitos de interesses 

das organizações. Uma das lições aprendidas, a partir das dificuldades vividas, 

foi a de desenvolver capacidade em SABER SER, decorrentes da mudança de 

gestão municipal, freqüentes nas regiões. 

Dimensão Troca de Experiências/Integração das organizações: 

• proporcionou maior articulação entre as lideranças e os jovens dos projetos nos 

quais as instituições de origem atuam, reforçando a necessidade de avançar em 

termos de embasamento teórico a partir de uma formação profissional alicerçada 

no sujeito. 

Dimensão Política: 

                                                 
35 Resposta do Projeto Girassol. 
36 Como meio de verificação, foi utilizado os relatórios dos assessores pedagógicos  através da análise de 
conteúdo. 



 
                                                                        
                                                                      

 

• estimulou a serem facilitadores de conhecimento sobre políticas públicas, local e 

regional, com a participação dos jovens como protagonistas desse processo, a 

partir da construção conjunta, com ações articuladas e integradas de consensos 

entre as diversas organizações e movimentos juvenis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                        
                                                                      

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Considerando-se que no trabalho de pesquisa procedeu-se a uma 

avaliação, observando a caracterização pela busca do rigor científico, utilizou-se 

técnicas quantitativas e qualitativas, as quais forneceram dados concretos e ao mesmo 

tempo possibilitou sensibilidade de percepção da realidade buscando interpretá-la em 

termos do seu significado assumido num contexto e fenômenos em grupo; foram 

relevantes para a conclusão sobre o tema de como a formação de capital humano 

pelo PLDS impacta na efetividade de programas sociais. 

A proposta da pesquisa de tomar como base de estudo o caso do 

Programa de Liderança e Desenvolvimento Social (PLDS) desenvolvido no Nordeste 

brasileiro, teve como meta, oportunizar aprendizagens reflexivas por meio do 

fortalecimento e/ou construção de articulações de ações conjuntas, que puderam ser 

ações convergentes, complementares e/ou conjuntas, buscando estimular uma 

mudança social. 

Considerando-se que através do fortalecimento da dimensão do SABER 

SER, detectou-se impacto direto de novas práticas nas organizações de origem e, 

indiretamente, nos projetos sociais onde desenvolveu-se a dimensão do SABER 

FAZER, na busca da mudança planejada e do desenvolvimento social, a partir da 

melhoria do trabalho em equipe e ação conjunta das instituições, poder público e 

outros atores sociais, principalmente na abordagem pedagógica de trabalho com as 

juventudes. 

Percebeu-se que os processos avaliativos contribuíram para que os 

envolvidos encontrassem seus próprios caminhos de aprendizagem e 

desenvolvimento, e ampliassem o nível de consciência dos sujeitos e agentes 

sociais. O trabalho desenvolvido levou os participantes, tanto das organizações como 

os membros dos grupos estudados, à reflexão de sua postura como ser pensante, 

agente e ator de sua história, portanto consciente de que a mudança é feita a partir 

de si próprio. 



 
                                                                        
                                                                      

 

Espera-se, com isso, que o jovem, as instituições e o poder público 

envolvidos no processo sejam articuladores e propagadores de novas mudanças, 

assim como, executem de forma perene, responsável e crítica as ações voltadas ao 

empoderamento daqueles que hoje fazem parte do processo, de forma involuntária e 

movidos pela exclusão. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                        
                                                                      

 

CONCLUSÃO 
 
 

A partir do estímulo do trabalho em equipe e aprendizagens reflexivas, 

conclui-se que: o PLDS, considerado como ponto de inflexão dos participantes, 

possibilitou ambiente para o processo de ação-reflexão-ação; promoveu ação de 

alcance multiplicador em 14 comunidades; formou 110 lideranças e estimulou, 

através de 06 Trabalhos de Campo, ações de diálogos interinstitucionais nas micro-

regiões no Nordeste brasileiro. 

A avaliação de impactos representou uma ferramenta positiva com 

contribuições fundamentais ao processo de desenvolvimento das lideranças, 

influenciando diretamente os programas sociais, nas dimensões: Desenvolvimento 
de Habilidades/Capacidades crítica - organizando e apresentando soluções para 

as dificuldades de percurso encontradas na realização das articulações decorrentes 

dos conflitos de interesses, sendo observado o desenvolvimento da capacidade em 

SABER SER com visão estratégica e planejamento de cenários; Troca de 
Experiências/Integração - proporcionou maior diálogo entre as lideranças com os 

jovens dos projetos nos quais os programas sociais atuam, reforçando a 

necessidade de avançar em termos de embasamento teórico sobre liderança a partir 

de uma formação profissional alicerçada no sujeito, e, por fim, Política - estimulou a 

serem facilitadores de conhecimento sobre políticas públicas, local e regional, 

buscando a inserção de participação dos jovens, como protagonistas desse 

processo, dentro das comissões da gestão compartilhada no fomento dos conjuntos 

integrados dos projetos nas microrregiões.  

Como proposta de continuidade da pesquisa é relevante dar 

prosseguimento ao processo de monitoramento nas dimensões citadas para medir e 

avaliar os impactos sustentáveis e participativos dentro da proposta de novas 

institucionalidades nos territórios a partir dos conflitos das relações de poder.    
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APÊNDICE A – Universo do PLDS 
 

Quadro 9 - Universo da composição institucional e regional do PLDS 
Continua 

Projetos / Instituições Número de 
participantes 

Estado do 
Nordeste 

PLDS I  –   2003/2004 

1. Projeto Jovem Cidadão / Formação - Centro de Apoio à Educação 
Básica (3) 3 MA 

2. Fórum Engenho de Sonhos de Combate à Pobreza (3) 3 RN 

3. Instituto Desenvolver (3) 3 CE 

4. Instituto Elo Amigo (3) 3 CE 

5. Instituto Aliança com o Adolescente (1) 
NEPOL – Núcleo de Estudos sobre o Poder e Organizações Locais 
/ Escola de Administração UFBA (1) 

2 BA 

6. Programa Canal Auçuba / Auçuba - Pesquisa e Documentação (1)
Comitê para a Democratização da Informática de Pernambuco (1)
Instituto PAPAI / Interage – Grupo de Interagências para Mobilização 
de Recursos (Projeto Tear) (1) 
Instituto Academia de Desenvolvimento Social (1) 
Centro das Mulheres do Cabo (1) 

5 PE 

7. Projeto SEBRAE Xingó / Instituto Palmas (1) 1 AL 

PLDS II  –  2004/2005 

1. Projeto Jovem Cidadão / Formação - Centro de Apoio à Educação 
Básica (3) 3 MA 

2. Fórum Engenho de Sonhos de Combate à Pobreza (3) 3 RN 

3. Projeto Desenvolver (3) 3 CE 

4. Instituto Elo Amigo (3) 3 CE 

5. Programa de Promoção da Criança e do Adolescente / Diaconia (1) 
Instituto Ação Empresarial pela Cidadania (1) 
SERTA – Serviços de Tecnologia Alternativa (3) 
Graúna – Juventude, Gênero, Arte e Desenvolvimento / Fórum de 
Mulheres de Pernambuco (1) 
CENAP – Centro Nordestino de Animação Popular, DACD – 
Departamento de Atividades Culturais e Desportivas / Redes e 
Juventudes (1) 

7 PE 



 
                                                                        
                                                                      

 

"Desistência voluntária" (1) 



 
                                                                        
                                                                      

 

Conclusão 

Projetos / Instituições Número de 
participantes 

Estado do 
Nordeste 

PLDS III  –  2005/2006 

1. CARE Brasil (1) 
PASSEC JÚNIOR - Projetos, Assessoria e Consultoria 
Econômicas Júnior (1) 
PPSJ - Posto de Puericulrura Suzanne Jacob (1) 
Desistência por motivo de saúde (1) 

3 PI 

2. CRIA - Centro de Referência Integral de Adolescentes (1) 
Instituto Cultural Beneficente Steve Biko (2) 

3 BA 

3. Fundação CDL Recife / Ação Empresarial pela Cidadania (1) 
Diaconia (Projeto Peixearte / Projeto Crescendo no Morro) (2) 
FIEPE – Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco / 
Ação Empresarial pela Cidadania (1) 
Imaginário Pernambucano – UFPE (1) 

5 PE 

4. Movimento Nacional de meninos e Meninas de Rua / Grupo 
Girassol (2) 2 AL 

5. Fórum DLIS de Canindé  (1) 
Instituto Palmas / Grupo Caminhos do Desenvolvimento (1) 
NIEX – Núcleo de Incubação de Empresas de Xingó / Grupo 
Caminhos do Desenvolvimento (1) 
Instituto de Desenvolvimento Científico e Tecnológico Xingó (1) 

4 AL 

6. Grupo de Atores SEDUP – Serviço de Educação Popular  (1)  
MAC - Movimento de Adolescentes e Crianças (1) 

2 PB 

Fonte: Quadro elaborado pela autora a partir das convocatórias do PLDS. 

 
 



 
                                                                        
                                                                      

 

APÊNDICE B – Matriz de avaliação de impactos para o participante 
 
 

 
 

 
 

FASE: Término do Presencial II 
 

Identificação do Participante 
Nome do Participante: 
_______________________________________________________ 
 

1. Nesse momento do PLDS você já tem uma visão mais ampla do Programa.  
 

Utilize a escala de valores abaixo para identificar seu julgamento: 
 
 

1 Ruim 
2 Regular 
3 Muito Bom 
4 Excelente 

 
      A. Quanto à proposta pedagógica, apoio e condições oferecidas: 
 

 Relevância das temáticas abordadas em relação às suas expectativas. 
 Relevância do material disponibilizado nas oficinas para a troca de 

conhecimentos na instituição. 
 Metodologia e processo pedagógico aplicado nas oficinas. 
 Apoio da assessoria pedagógica nos trabalhos práticos – TCs.  
 Condições estruturais físicas oferecidas (Hotel). 
 Contribuição da Coordenação do PLDS na integração dos participantes 
 Apoio e articulação da Coordenação do PLDS com os projetos e 

Organizações de Origem dos participantes 
 

        Feedback dos Participantes 



 
                                                                        
                                                                      

 

2. A partir desse curto período de aprendizagem e treinamento do PLDS, como 
você se avalia em relação a:  

 
Utilize as escala de valores para identificar seu julgamento: 

 
 

1 Discordo totalmente 
2 Mais discordo do que concordo 
3 Mais concordo do que discordo 
4 Concordo totalmente 

 

Valores aplicados e suas práticas no dia-a-dia 
 

 Melhorou minha capacidade de tomar iniciativas. 
 Reforçou a coerência entre: sentir (eu creio), pensar (eu falo), agir (eu 

pratico). 
 Ajudou a reconhecer as contribuições dos meus colegas procurando 

evidenciá-las 
 Ampliou minha consciência quanto ao meu papel de líder social e às 

minhas responsabilidades frente à Organização, comunidade e região. 
 Contribuiu para a busca do coletivo e não do individual. 
 Possibilitou reconhecer os meus limites pedindo ajuda quando 

necessário. 
 Ajudou a manejar adequadamente as minhas emoções. 

 
Marcos conceituais, conhecimentos e capacidade de análise crítica 
 

 Contribuiu para analisar criticamente as situações e argumentar com 
fundamentos os meus posicionamentos. 

 Ampliou meus conhecimentos específicos no trabalho com e para os 
jovens. 

 Melhorou a minha capacidade de articulação e trabalho em rede. 
 Ampliou meus conhecimentos sobre o trabalho das organizações da 

sociedade civil na minha região. 
 

Você como líder em ação 
 

 Contribuiu para identificar melhor os papéis e definir funções da 
equipe. 

 Melhorou a capacidade de construir e trabalhar em equipe. 
 Possibilitou empoderar outros (pares) a partir do reconhecimento de 

suas capacidades.  
 Estimulou a sociabilização de novos conhecimentos em equipe. 



 
                                                                        
                                                                      

 

Aprendizado de ferramentas de gestão a partir da experiência vivenciada na 
construção do trabalho de campo 

 
 Sou capaz de utilizar a metodologia do Marco Lógico nos projetos e 

atividades desenvolvidas na minha Organização. 
 Sou capaz de utilizar a metodologia do planejamento estratégico. 
 Sou capaz de utilizar as ferramentas de comunicação em benefício 

das atividades dos projetos da minha Organização. 
 Iniciei uma cultura de sistematizar as avaliações para acompanhar 

resultados de impacto dos projetos 
 
 

PERGUNTA: 
A posição/função que você ocupa atualmente na sua Organização o/a ajudará na 
decisão de implementar ou não alguns aprendizados do PLDS que você acredita 
serem importantes para o trabalho coletivo?   
 
 
 
 
 
 
Obrigada pela colaboração e participação. 
Coord. de Avaliação 
Ana Vasconcelos 
 
 
 



 
                                                                        
                                                                      

 

APÊNDICE C – Matriz de avaliação de impactos para a organização 
 
 
 

 
 

 
FASE: Término do Presencial II e Trabalho de Campo 

 
Este questionário deverá ser respondido por um superior hierárquico ou colega 
do participante do Programa 
 
Nome do Participante do PLDS III:  
Nome da Organização:  
Nome do Avaliador:  
Posição que ocupa na Organização:  
E-mail: 
 
As perguntas que se seguem objetivam aferir a influência que a participação do(s) 
membros da Organização provocou nas práticas e na cultura organizacional de 
acordo com as expectativas da Organização sobre o PLDS.  
 

1. A partir da escala de valores a seguir, como você avalia a mudança inicial no 
ambiente organizacional, quanto ao efeito do resultado do Programa? 

 
1 Concordo totalmente 
2 Mais concordo do que discordo 
3 Mais discordo do que concordo 
4 Discordo totalmente 
 

 
Desenvolveu e/ou fortaleceu as qualidades pessoais para liderança coletiva e 
transformadora, proporcionando inteligência emocional nas relações 
interpessoais dentro da Organização. 

 Desenvolveu e/ou fortaleceu as capacidades profissionais para liderança 
coletiva e transformadora. 

 Estimulou a articulação entre as organizações. 

 
Proporcionou reflexões e debates de marcos conceituais e metodológicos na 
Organização, ampliando o conhecimento da situação econômica, política e 
social sobre a Juventude. 

 
O trabalho de campo representou uma ferramenta prática que estimulou ações 
articuladoras e desenvolvimento de habilidades em metodologias 
participativas e de empoderamento com o jovem. 

 
2. Quais mudanças nas relações de melhoria no ambiente organizacional podem ser 

identificadas como efeito do PLDS, a partir de ATITUDES, COMPORTAMENTO e 
CAPACIDADES dos participantes como facilitadores junto à Organização? 

Feedback da Organização de Origem 



 
                                                                        
                                                                      

 

(Considerando esse curto período, como evidências emergentes, porém 
percebidas.)  

 
1 PERCEBIDAS 
2 NÃO PERCEBIDAS

 
CATEGORIA37 

DE 
AVALIAÇÃO 

EFEITO 
/ MUDANÇA 

INDICADORES/ 
IMPACTO Avaliação 

⇒ Aceitação de novos conceitos e 
comportamentos 

 

⇒ Reconhecimento das contribuições 
dos colegas procurando evidenciá-
las 

 

1. Reflexão 
crítica 

 

Melhoria nas 
relações com os 
pares 

⇒ Cordialidade e respeito nas relações 
interpessoais 

 

⇒ Capacidade de trabalhar em equipe  
⇒ Capacidade de comunicação com 

outros grupos 
 

2. Compromisso 
Social 

 

Maior participação 
na tomada de 
decisões para 
liderança 
democrática  ⇒ Capacidade de mobilização social  

⇒ Utilização da ferramenta Marco 
Lógico 

 

⇒ Utilização da avaliação como 
ferramenta de gestão 

 

3. Facilitador de 
conhecimento 

 

Melhoria do 
desempenho na 
realização das 
atividades, 
identificando a 
mudança social 
planejada 

⇒ Utilização de técnicas de 
negociação e resolução de conflitos 

 

 
3. Outros comentários (você pode inserir depoimentos ou sugestões): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrigada pela colaboração e participação. 
Coord. de Avaliação 
Ana Vasconcelos 

                                                 
37 As categorias foram escolhidas a partir do inventário de necessidades e expectativas das organizações de 

origem dos participantes no Marco Zero. 



 
                                                                        
                                                                      

 

APÊNDICE D – Matriz de avaliação dos impactos sociais para os projetos        
                            integrados 
 

 

MATRIZ DE AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS A PARTIR  
DOS PROJETOS DE TRABALHOS DE CAMPO38 

 
 

PARTE I: PROPOSTA DO PROJETO 
 

NOME DO TC: 
Território da Intervenção:  
 

 

Diagnóstico da realidade local do 
jovem (Síntese) 
 

 

Problema Priorizado para o TC (a 
partir do diagnóstico) 
 

 

Objetivo Geral do Projeto 

 

 

Como o CIP será beneficiado? 

(fazer ligação com o objetivo do 

TC) 

 

Fonte: a partir do projeto do TC. 
 

 
PARTE II: LIDERANÇA EM AÇÃO 

 

A) Negociação de Parcerias para realização da Ação Articulada 
 

Parcerias já consolidadas (CIP) que 
participaram da ação articulada 

Parcerias iniciadas e/ou 
estabelecidas a partir do TC 

Terceiro Setor:  Terceiro Setor: 
Setor Empresarial: Setor Empresarial:  

 
 

Parcerias 
(identificadas) 

Poder Local:  Poder Local:  

                                                 
38 A construção da matriz tem como procedimento metodológico a observação direta, a partir de visitas realizadas 

durante a execução das atividades de trabalho de campo, como também dos relatórios dos Assessores 
pedagógicos locais. 



 
                                                                        
                                                                      

 

 
 
B) Estratégias de eventos para sensibilização, mobilização e capacitação sobre 
temática de liderança nos territórios 
 

 
Estratégias 
de impacto 
social no 
território 

(efeito 
multiplicador) 

 
Tipologia de eventos 

 
Número total 
de eventos 
realizados 
pelos TCs 

 
Temáticas de 
Lideranças 
abordadas 

como 
conteúdo nos 

eventos 
Encontros 

Discussão e apresentação de 
propostas. 

   

Sensibilização Reuniões 
Discussão e encaminhamentos 

de assuntos variados.  

  

Seminários 
Apresentação de temáticas 

onde predomina a carga 
horária teórica. 

   

Mobilização 
Fóruns 

Encontros sistemáticos com 
foco de interesse definido. 

  

 
Capacitação 

Oficinas 
Espaço de aprendizado onde 

predomina a carga horária 
prática. 

  

Outros    

      Fonte: a partir das atividades dos TCs 
 
C) Estratégias de alcance e Multiplicadores/Resultados Quantitativos do TC 
 

Dimensões Indicadores Quantitativos Resultados 
Município No de municípios beneficiados  

Comunidade No de comunidades beneficiadas  

Jovens  
No de jovens beneficiados: 
Diretamente/lideranças = 
Indiretamente = 

 

Frentes Juvenis  No de frentes juvenis 
beneficiadas  

Famílias  No de famílias beneficiadas  

Sistema de Poder Local No de lideranças do poder local 
envolvidas  

OUTROS No de outros envolvidos  
     Fonte: a partir das atividades dos TCs 
 
 



 
                                                                        
                                                                      

 

 
 

PARTE III: APRESENTAÇÃO DOS POSSÍVEIS IMPACTOS 
 

A) Impactos Sociais detectados para as Organizações de Origem 
 
Pergunta norteadora: Que mudanças efetivas a ação promove na realidade das 
organizações? 
Mudanças detectadas pelas lideranças 

 
 
 
 
 

Fonte: a partir das atividades dos TCs 
 
B) Impactos Sociais Detectados nos Jovens 
  
Pergunta norteadora: Que mudanças efetivas a ação promove na realidade dos jovens? 
Mudanças detectadas pelas lideranças 
 
 
 
 
 
Fonte: a partir das atividades dos TCs 
 
C) Impactos Sociais Detectados no Território 
 
Pergunta norteadora: Que mudanças efetivas a ação promove no território? 
Mudanças detectadas pelas lideranças 
 
 
 

 
 
Fonte: a partir das atividades dos TCs 
 
Responda em equipe às perguntas a seguir quanto ao trabalho de campo: 
 

1. Dimensão da relação das organizações 

Houve construção conjunta do projeto? 
 
Houve construção conjunta da ação/prática entre as organizações? 
 



 
                                                                        
                                                                      

 

As ações foram planejadas conjuntamente? 
 
Existe clareza nos papéis e responsabilidades pelas organizações? 
 
Há diversidade de parceiros? Quais? 
 
Houve diversificação dos recursos disponibilizados pelos parceiros envolvidos (humanos, 
financeiros, materiais, técnicos)? 
 
Existe monitoramento e avaliação? De que forma?  
 
Há evidências de aprendizagem entre as instituições? Quais?  
 
Houve envolvimento do poder público? 
 
 

2. Dimensão da ação conjunta 

Qual é a relevância da ação no contexto local? 
 
Qual é a contribuição e influência em políticas públicas? 
 
Qual é a relevância dos resultados alcançados até o momento? 
 
Houve utilização de ferramentas gerenciais? Quais? 
 
Houve utilização das temáticas dos seminários? Quais? 
 
Houve utilização da metodologia de troca de experiências entre jovens e multiplicadores da 
ação educativa? 
 
Quais são as evidências do impacto na comunidade? 
 
 
Obrigada pela colaboração e participação. 
Coord. de Avaliação   Ana Vasconcelos 
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ANEXO A – Matriz Marco Zero - avaliação de autopercepção dos participantes nas 
dimensões do SER, SABER SER e SABER FAZER 

 
 

MARCO ZERO (APROXIMAÇÃO A UMA LINHA DE BASE)39 

AUTOPERCEPÇÃO DOS PARTICIPANTES 
 
 

RESPONDENTE:       

DATA:   /  /   
 
 

1 Identificação do/a participante 

1.1 Nome:    

1.2 Organização de origem: 
      Faz parte de um CIP? Qual? 

  

1.3 Posição na Organização:  
 

1.4 Resumo de responsabilidades:  
 
 
 

1.5 População com que  trabalha:  
(direta e indiretamente)  

 
 

  
 
 
 
 

1.6 Experiência e capacidade de 
trabalho com comunidades em 
situação de pobreza ou marginalidade. 
Explique resumidamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
39 Linha de Base – parâmetro que busca harmonizar os parâmetros de avaliação das áreas de prioridade 

geográfica na América Latina e Caribe.  



 
                                                                        
                                                                      

 

 
340 CAPACIDADES, DIFICULDADES OU CARÊNCIAS EM LIDERANÇA E GESTÃO SOCIAL DO/A 
PARTICIPANTE 

Nenhum/ 
Péssimo Deficiente Aceitável Bom Excelente

MARQUE COM  UM “X” A COLUNA CORRESPONDENTE 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3.1 VALORES  
3.1.1 Honestidade / transparência           
3.1.2 Humildade           
3.1.3 Solidariedade           
3.1.4 Eqüidade           
3.1.5 Motivação e  dedicação para o trabalho           
3.1.6 Perseverança           
3.1.7 Responsabilidade           
3.1.8 Flexibilidade / tolerância           
3.1.9 Aceitação da  diversidade           
3.1.10 Disposição a cooperar            
3.1.11 Outro (qual?):           
   
3.2.1 Capacidade de tomar iniciativa            
3.2.2 Capacidade de escutar            
3.3.3 Capacidade de articular-se para trabalhar em equipe            
3.2.4 Capacidade negociadora           
3.2.5 Capacidade de liderança democrática e delegação           
3.2.6 Capacidade de pensamento lógico           
3.2.7 Visão estratégica           
3.2.8 Capacidade de abrir-se a outras visões           
3.2.9 Capacidade inovadora           
3.2.10 Capacidade de facilitar processos de grupo           
3.2.11 Capacidade de expressão e  comunicação oral           
3.2.12 Capacidade de expressão e  comunicação escrita           
3.2.13 Capacidade de manejar suas emoções           
3.2.14 Capacidade de autocrítica           
3.2.15 Outra (qual?):            
3.3 VISÃO, CONHECIMENTOS, MARCOS 

CONCEITUAIS  E FERRAMENTAS DE ANÁLISE 
PARA SUA LOCALI-DADE, REGIÃO OU PAÍS, 
SOBRE:  

 

3.3.1 Situação social            
3.3.2 Situação econômica           
3.3.3 Situação política e instituições públicas            
3.3.4 Desenvolvimento local sustentável           
3.3.5 Desenvolvimento humano e capital social           
3.3.6 Contexto cultural e diversidade           
3.3.7 Situação da juventude           
3.3.8 Metodologias de trabalho com/a partir dos jovens           
3.3.9 Organizações da sociedade civil ou terceiro setor           
3.4 CONHECIMENTO E APLICAÇÃO DE 

FERRAMENTAS DE GESTÃO  

3.4.1 Marco lógico            
3.4.2 Planejamento           

                                                 
40 O ponto 2 é respondido pela organização de origem do participante. 



 
                                                                        
                                                                      

 

340 CAPACIDADES, DIFICULDADES OU CARÊNCIAS EM LIDERANÇA E GESTÃO SOCIAL DO/A 
PARTICIPANTE 

Nenhum/ 
Péssimo Deficiente Aceitável Bom Excelente

MARQUE COM  UM “X” A COLUNA CORRESPONDENTE 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3.4.3 Formulação e gestão de projetos            
3.4.4 Desenvolvimento e gestão de recursos humanos           
3.4.5 Captação e gestão de recursos financeiros           
3.4.6 Monitoramento e avaliação de projetos           
3.4.7 Técnicas de negociação e resolução de conflitos           
3.4.8 Articulação e manutenção de parcerias e alianças           
3.4.9 Uso de tecnologias de informação e comunicação 

(TICs)           

3.4.10 Uso de meios de comunicação massivos e 
alternativos           

3.4.11 Outro (qual?):           

3.5 FACILITAÇÃO DE PROCESSOS DE MUDANÇA 
PESSOAL E SOCIAL (capacidade e disposição)  

3.5.1 Empreender processos de mudança pessoal           
3.5.2 Estimular processos de mudança em  outros           

3.5.3 Estimular / empreender processos de mudança 
organizacional           

3.5.4 Estimular / empreender processos de mobilização 
comunitária e social           

3.5.5 Estimular / empreender articulações e alianças  entre 
diversos agentes sociais e redes           

3.6 ATITUDES E PRÁTICAS EM SITUAÇÕES  DIFÍCEIS 
OU CRÍTICAS  

3.6.1 Nas relações  interpessoais           
3.6.2 Na tomada de decisões           
3.6.3 Uso de Recursos de ação           
3.6.4 Uso da palavra apropriada           
3.6.5 Resolução de conflitos           
3.6.6 Outra (qual?)           

 
Até aqui você delineou um panorama de suas fortalezas e debilidades para o exercício da 
liderança para o desenvolvimento social. A partir desta informação, por favor responda a 
pergunta  seguinte, da forma mais concreta possível: 

 

4 EXPECTATIVAS DE CONTRIBUIÇÃO DO PLDS AO FORTALECIMENTO DE 
SUA LIDERANÇA PESSOAL E SOCIAL 

4.1 EM QUAIS ASPECTOS DO SEU PERFIL PESSOAL E PROFISSIONAL ESPERA QUE O 
PROGRAMA CONTRIBUA? 

4.1.1  

4.1.2  

4.1.3  

4.1.4  

4.1.5  

4.1.6  

 



 
                                                                        
                                                                      

 

 
5 OUTROS COMENTÁRIOS:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

____________________________ 
         Assinatura de quem responde 

 
 

 

 
Obrigada pela colaboração e participação. 
Coord. de Avaliação 
Ana Vasconcelos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                        
                                                                      

 

 
ANEXO B – Matriz Marco Zero - avaliação de inventário de necessidades das 

organizações de origem 

 
 

MARCO ZERO DAS ORGANIZAÇÕES DE ORIGEM   
(APROXIMAÇÃO A UMA LINHA DE BASE) 

 

INVENTÁRIO DE NECESSIDADES DAS ORGANIZAÇÕES NO CAMPO 
DA LIDERANÇA 

FASE: PRÉ-SEMINÁRIO 1 
 

Este questionário deverá ser respondido por um representante da Organização. 
 

CIP:    PGA:  

 
O. RESPONDE:  
 
Nome de quem responde na 
organização de origem:  

Posição na 
organização:   

 
Data:   

 
 

1. Identificação da Organização de origem do/da participante 
1.1 Nome da organização:   
1.2 Natureza jurídica:   
1.3 Número e tipo de funcionários/as e 
colaboradores/as 

 

1.4 Breve descrição dos programas 
      que desenvolve 

 

1.5 População com a qual trabalha: 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                        
                                                                      

 

 
 

2. Antecedentes 
2.1 Pesquisas e/ou estudos sobre juventude, 
pobreza, liderança social, desenvolvimento 
local e gestão social. 
(Favor enumerar só as três mais importantes, 
mencionando o título e ano). 
 

 
  

2.2 Publicação sobre juventude, pobreza, 
liderança social, desenvolvimento local e gestão 
social. 
 (Favor Enumerar só as três mais importantes, 
mencionando o título e ano) 
 

 
 

Liderança: 
 
 
Desenvolvimento local: 
 
 

2.3 Oferecimento ao público de programas 
de capacitação em liderança, desenvolvimento 
local e gestão social.   
(Enumerar só as três capacitações mais 
importantes, anos e número de pessoas 
capacitadas) Gestão Social: 

 

2.3 Alianças prévias/atuais com outras  
organizações que desenvolvam programas de 
juventude, desenvolvimento local ou formação 
de liderança.  
(Favor identificar só as três alianças mais 
importantes e anos) 
 

 

2.5 Oferecimento de oportunidades de 
capacitação em liderança e gestão social a  
seus funcionários e colaboradores 
(Percentual de colaboradores capacitados)  
(Enumerar só as três capacitações mais 
importantes e  anos) 

 

  SIM_____            NÃO____                    %____

 
2.6 Experiência de trabalho direto em 
comunidades em projetos com e dos jovens. 
(Favor enumerar e mencionar anos de 
desenvolvimento de atividades) 

 
  SIM______                                NÃO ____ 

Experiências de inovação em metodologias 
de trabalho com jovens e desenvolvimento 
local 
 
(Favor enumerar e mencionar ano do 
desenvolvimento das experiências) 
 

  

  SIM____                            NÃO ____ 

 

2.8 Planos de fortalecimento das 
capacidades de liderança na organização, a 
médio e longo prazos: 

 (Favor descrever resumidamente e incluir  
prazos) 

 

   SIM____                                   NÃO ____ 

 



 
                                                                        
                                                                      

 

2.9 Planos específicos de transição de 
lideranças na organização, a médio e longo 
prazos: 
 
 (Favor enumerar e mencionar os planos e ano 
de desenvolvimento dos mesmos) 

 

   SIM____                                    NÃO ____ 

 

2.10  Outros: Quais? 
 
 
 

 

 



 
                                                                        
                                                                      

 

 
Nenhum/
Péssimo 

Deficiente Aceitável Bom Excelente
MARQUE COM UM “X” A COLUNA QUE 
CORRESPONDA A: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 CAPACIDADES DE LIDERANÇA PARA O 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
3.2 TRABALHO DIRETO COM TEMAS DE JUVENTUDE, 

LIDERANÇA E  DESENVOLVIMENTO SOCIAL           
 
3.3 ACESSO A CONHECIMENTOS, MARCOS 

CONCEITUAIS E FERRAMENTAS DE ANÁLISE 
PARA SUA LOCALIDADE OU REGIÃO, SOBRE: 

3.3.1 Situação social           
3.3.2 Situação econômica           
3.3.3 Situação política e instituições públicas           
3.3.4 Desenvolvimento local sustentável           
3.3.5 Desenvolvimento humano e capital social           
3.3.6 Contexto cultural e diversidade           
3.3.7 Situação da Juventude           
3.3.8 Metodologias de trabalho com/desde os jovens           
3.3.9 Organizações da sociedade civil ou terceiro setor           

3.4 CONHECIMENTO E APLICAÇÃO DE 
FERRAMENTAS DE GESTÃO 

3.4.1 Marco lógico           
3.4.2 Planejamento           
3.4.3 Formulação e gestão de projetos           
3.4.4 Desenvolvimento e gestão de recursos humanos           
3.4.5 Captação e gestão de recursos financeiros           
3.4.6 Monitoramento e avaliação de projetos           
3.4.7 Técnicas de negociação e resolução de conflitos           
3.4.8 Articulação e manutenção de parcerias e alianças           
3.4.9 Uso de tecnologias de informação e comunicação 

(TICs)           

3.4.10 Uso de meios de comunicação massivos e 
alternativos           

3.4.11 Outro (Qual?):           
 

3.5 FACILITAÇÃO DE PROCESSOS DE MUDANÇA 
PESSOAL E SOCIAL (Capacidade e disposição) 

3.5.1 Estimular/Empreender processos de mudança 
organizacional           

3.5.3 Estimular/ Empreender processos de mobilização 
comunitária e social           

3.5.5 Estimular/ Empreender articulações e alianças 
entre diversos agentes sociais e redes           

 



 
                                                                        
                                                                      

 

 
4 EXPECTATIVAS DE CONTRIBUIÇÃO DO PLDS AO FORTALECIMENTO DA 

LIDERANÇA NA ORGANIZAÇÃO 
4.1 EM QUAIS ASPECTOS DO PERFIL ORGANIZACIONAL ESPERA QUE O PROGRAMA 

CONTRIBUA? 

4.1.1  
 

4.1.2  
 

4.1.3  
 

4.1.4  
 

4.1.5  
 

 
4.2 DE QUE MANEIRA SE COMPROMETE A ORGANIZAÇÃO A DAR APOIO À/AO 

PARTICIPANTE ANTES, DURANTE E DEPOIS DE FINALIZAR  O PROGRAMA E DAR 
CONTINUIDADE  AOS PROCESSOS DE FORTALECIMENTO DA LIDERANÇA NA 
ORGANIZAÇÃO? 

4.2.1  
 

4.2.2  
 

4.2.3  
 

4.2.4  
 

4.2.5  
 

 
4. OUTROS COMENTÁRIOS: 
 
 
 
     
        ______________________ 
          Assinatura de quem responde 
 
 
 
Obrigada pela colaboração e participação. 
Coord. de Avaliação 
Ana Vasconcelos 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                        
                                                                      

 

ANEXO C – Matriz de avaliação de impactos sociais na percepção dos  
                      Egressos 
 

QUESTIONÁRIO DE AUTOPERCEPÇÃO DE IMPACTO 
 

Este questionário deverá ser respondido pelo participante-egresso do Programa 
 
Nome do Egresso: ______________________________ 
Ano de participação no PLDS: _____________________ 
E-mail:_________________    Telefone para contato: _______________ 
Instituição:______________________ 
Função que ocupa atualmente na sua instituição:__________________ 
 
O fato de ter participado do PLDS te fez perceber (ou reforçou) a necessidade em 
dar continuidade aos estudos, e está buscando aumentar sua capacidade de 
resposta diante da complexidade social? Qual você buscou?_______________ 
 
 
As perguntas que seguem estão relacionadas com a influência que o PLDS 
proporcionou em suas relações do seu dia a dia. Responda objetivamente as 
questões abaixo, utilizando a seguinte escala de freqüência :  
 

Nunca 1 
Algumas vezes 2 
Muitas vezes 3 
Sempre 4 
Não se aplica 5 

 
 

A. A influência do PLDS em seus VALORES, ATITUDES E CONDUTAS praticados no dia a 
dia: 
 

ANTES DEPOIS 

PLDS PLDS 
 Sou consciente de meu papel como líder social e de minhas 

responsabilidades frente à minha organização, comunidade e 
região 

  

 Sou coerente entre o que creio, falo e pratico   
 Busco privilegiar os interesses coletivos em vez dos individuais   
 Sou consciente de minhas limitações e peço ajuda em caso de 

necessidade 
  

 Reconheço as contribuições de meus colegas e procuro 
evidenciá-las   

  

 Sou capaz de estabelecer e mantenho relações interpessoais 
satisfatórias 

  

 Sou consciente e controlo adequadamente minhas emoções     
 Reconheço e levo em conta as emoções dos outros   

 



 
                                                                        
                                                                      

 

B. A influência do PLDS em seus MARCOS CONCEITUAIS, CONHECIMENTOS E 
CAPACIDADE DE ANÁLISE CRÍTICA: 

ANTES DEPOIS 

PLDS PLDS 
 Procuro melhorar meus conhecimentos sobre a situação social e 

econômica de minha região e aplica-os em meu trabalho   

 Analiso críticamente e com argumentos fundamentados as 
situações   

 Possuo e ponho em prática conhecimentos específicos para o 
trabalho com jovens   

 Conheço e me informo sobre as organizações sociais de minha 
região   

 Conheço e analiso as políticas públicas para jovens em meu 
país e região   

 Mantenho a missão e objetivos de meu projeto e o caminho 
necessário para alcançá-los   

 
 
C. A influência do PLDS em suas PRÁTICAS DE LIDERANÇA:  
 

ANTES DEPOIS 

PLDS PLDS 
 Estou comprometido com a mudança nas condições de vida da 

minha região e me empenho para que isto aconteça   

 Sou dinâmico, participativo e motivado para agir sem esperar 
que me peçam   

 Sou capaz de construir equipes e busco uma visão e uma 
prática conjuntas   

 Exerço uma liderança democrática e estimulo o empoderamento 
de meus colegas   

 Compartilho atribuições e responsabilidades com a equipe   
 Transmito oportunamente a mina equipe novos conhecimentos 

para o trabalho   

 Escuto e estou atento às necessidades dos outros   
 Quando negocio, reconheço os interesses das partes e ajo com 

equidade   

 Sou convincente em minhas apresentações, diante de qualquer 
público    

 Tenho capacidade de resolver problemas e agir com rapidez   
 Sob pressão sou ágil, recorrente (reitera posições) e criativo   
 Facilito articulações, alianças e trabalho em rede    

 
 
 
 
 
 



 
                                                                        
                                                                      

 

D. A influência do PLDS quanto ao uso de FERRRAMENTAS DE GESTÃO: 
 
 

ANTES DEPOIS 

PLDS PLDS 
 Utilizo a metodologia de Marco Lógico nos projetos e atividades   
 Utilizo o planejamento estratégico e desenvolvo metas para 

todas as atividades   
 Utilizo eficientemente as tecnologias de informação e 

comunicação    
 Conduzo adequadamente o orçamento e os recursos do projeto   
 Promovo a prática da sistematização e avaliação de atividades 

em minha organização ou projeto    
 
Agradeço sua colaboração, e fico a disposição para alguma dúvida que tiver. 
 
Cood. de Avaliação   
Profa Ana Vasconcelos. 
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