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APRESENTAÇÃO

O relatório que aqui se apresenta resulta de um processo de pesquisa e reflexão
persistente, ao longo do tempo de vida da intervenção do Programa Escolhas- 4ª
Geração.
Anteriormente foram produzidos dois relatórios de progresso sendo que, o primeiro,
faz i) o enquadramento teórico das problemáticas em torno das quais gravitam as
intenções do Programa; ii) analisa o processo de implementação com base nas
candidaturas realizadas; iii) sistematiza as medidas e objectivos a que os projectos se
propõem, e; iv) descreve os perfis dos públicos a serem intervencionados. O segundo
relatório, centra-se, sobretudo, na definição circunstanciada da metodologia de
avaliação mas, para além disso, procura i) conhecer os públicos efectivamente
participantes nos primeiros dois anos do Programa, 2010 e 2011; ii) identificar de que
forma os projectos cumprem e respondem aos planos iniciais; e iii) saber como os
projectos integram as diferentes áreas de intervenção previstas pelo Programa.

Dada por adquirida a anterior informação, o actual relatório estrutura-se da seguinte
forma:


Uma primeira parte estabelece os caminhos da avaliação: cruzam-se

critérios e conteúdos com figurinos diferenciados; identificam-se os actores
sociais a serem observados; definem-se técnicas de recolha e tratamento da
informação procurando combinar uma lógica extensiva com outra intensiva e
mais compreensiva, dada a complexidade dos processos e dinâmicas em causa.
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Num segundo ponto faz-se a reflexão sobre a pertinência do Programa

recuperando o enquadramento conceptual e analítico das problemáticas que
estruturam a intervenção. Articulou-se, neste ponto inicial, a discussão de
natureza, provavelmente, mais académica - ainda que fundada na realidade
portuguesa - com as perspectivas e avaliações dos técnicos e coordenadores
dos projectos, sobre a sua adequabilidade aos territórios onde intervinham.
São quatro os eixos-problemáticos definidos pela Avaliação a partir de uma
reorganização dos objectivos prosseguidos em cada uma das medidas
estabelecidas:

1.

EDUCAÇÃO

E

FORMAÇÃO;

2.

CAPACITAÇÃO

E

EMPREENDEDORISMO; 3. EMPREGO E EMPREGABILIDADE; 4. DINÂMICAS
COMUNITÁRIAS E CIDADANIA. São sempre estes eixos os referenciais que irão
estruturar as análises subsequentes.


Uma terceira parte contém o esboço de um diagnóstico psicossocial dos

jovens intervencionados - práticas e representações dos vários contextos de
socialização; motivações e expectativas face ao futuro. Entendeu-se que era
uma peça que faltava para uma intervenção mais fundamentada e assertiva,
em função das reais necessidades e perfis desse público. Ainda neste capítulo,
analisa-se a implementação dos projectos nas suas várias componentes:
públicos, actividades, equipas técnicas e consórcios. Auscultam-se assim,
modos de fazer, de pensar, de sentir; constrangimentos à acção de geometria
variada; potencialidades e virtualidades.


A quarta parte do relatório versa sobre os impactes e resultados

alcançados e por alcançar, mais uma vez organizados pelos eixosproblemáticos. A eficácia e eficiência da intervenção são aqui avaliadas pelas
várias fontes de informação mobilizadas no processo de avaliação. Encontramse tendências mas não se desvalorizam minudências, particularidades sobre as
quais importa reflectir de modo a potenciar os recursos que o Programa e
parceiros disponibilizam.

14
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Um quinto ponto dá conta da inovação e criatividade quer das

estratégias da intervenção, quer da natureza das actividades e acções que
produziram resultados eficazes. Igualmente se questionam os interventores
sobre a sustentabilidade dos projectos emergindo situações muito díspares
quanto à capacidade de mobilizar recursos e potenciar sinergias entre os vários
agentes que contribuam para a maior autonomia, ainda que relativa, dos
projectos


Dar visibilidade às boas práticas que se vão acumulando ao longo dos

dez anos de intervenção do Programa Escolhas e evidenciar a importância da
sua replicabilidade é o objectivo do ponto seis deste relatório. Estas duas
questões emergem da necessidade de promover momentos de reflexibilidade
que contribuam para a construção de um modelo de intervenção
conceptualmente sustentado, empiricamente enraizado em diagnósticos
sociais sólidos.


O ponto sete questiona sobre a existência de uma Identidade-Escolhas.

Que processos simbólicos estão por detrás de uma identificação com um
universo que agrega pessoas em torno de actividades singulares, de afectos
entre pares e técnicos, em torno de um imaginário comum cultivado pelo
próprio Programa? O que é “Ser Escolhas” e como integram esta pertença nas
suas Histórias de Vida?


Finalmente, apresenta-se uma síntese conclusiva já que ao longo do

relatório foram sendo retiradas conclusões que evidenciam tendências e
questões relevantes conducentes a um conjunto de recomendações
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ARQUITECTURA METODOLÓGICA

A. Objectivos da Avaliação

O 2º Relatório de Progresso explicita com pormenor a estratégia metodológica
pensada à anteriori de modo a atingir os objectivos da avaliação. Após a realização do
trabalho de campo e a sistematização da informação, sintetizam-se agora os
procedimentos metodológicos em função dos conteúdos procurados que, por sua vez,
resultaram de um cauteloso e aturado processo de operacionalização das
interrogações e dos conceitos-chave da avaliação: pertinência e adequabilidade,
eficácia que reflecte sobre a concretização dos objectivos gerais e específicos dos
projectos, eficiência que avalia a adequação dos processos face aos resultados,
impactes e resultados do Programa.
De acordo com o estipulado na proposta técnica para esta avaliação do Programa
Escolhas, as opções metodológicas pretendem atingir os seguintes objectivos1:


Articulação entre uma avaliação objectiva e sistematizada e uma

avaliação subjectiva e compreensiva;


Capacidade de dar conta da multiplicidade de “olhares sobre o projecto”

que, necessariamente, os diferentes protagonistas sustentam – decisores,
parceiros,

técnicos,

público-alvo,

etc.,

resistindo

à

tentativa

de

homogeneização dos olhares;


Capacidade de dar conta da diversidade dos contextos territoriais e das

estratégias particularizadas das equipas de intervenção;

1

Vd. “Avaliação Externa do Programa Escolhas” - Proposta Técnica, Fevereiro de 2010
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Capacidade de dar voz aos beneficiários do Programa permitindo, com

isso, escrutinar os reais impactes e resultados sem mediadores e olhares menos
isentos;


Capacidade de se centrar estrategicamente no que é importante,

desprezando elementos de pormenor que geram ruído e tornam difícil uma
interpretação centrada nos fenómenos em causa, das formas de intervenção e
dos seus resultados;


Encontrar tendências, aos nível dos resultados, sem descurar os casos

minoritários, reconhecendo vicissitudes e virtualidades dessas intervenções.
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B. Articulação dos objectivos com a metodologia da Avaliação
Figura 1. Metodologia da avaliação

AVALIAÇÃO OBJECTIVA E
SISTEMÁTICA

AVALIAÇÃO
COMPREENSIVA E
SUBJECTIVA

•Dados da AGIL- informação produzida pelos projectos
•Inquérito a 297 jovens
•Informação quantitativa dos Relatórios de Auto-Avaliação
•Dados estatísticos - Índice de Risco de Exclusão Infanto-Juvenil

•Análise documental dos Relatórios de Auto-Avaliação da
totalidade dos projectos e outros documentos produzidos pelo
Programa Escolhas
•Análise de Conteúdo de informação qualitativa da AGIL
•Entrevistas-semi directivas a decisores, dirigentes, técnicos e
parceiros
•Estudo de 12 casos: conversas informais; entrevistas semidirecticas; focus group; observação directa; análise documental
•Realização de quatro Histórias de Vida a jovens

A dicotomia acima desenhada está longe de ser linear e estanque. Se por um lado a
técnica do questionário produz, pela lógica extensiva que lhe está adstrita, informação
quantitativa e daí ser supostamente considerada objectiva, na realidade os conteúdos
que procura captar podem ser de natureza subjectiva. Por exemplo, quando se
questiona acerca da percepção que os jovens têm da escola, dos projectos, do
Programa, etc., procuram-se representações, imagens, motivações que são claramente
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do âmbito subjectivo. Assim, o processo da investigação é muito mais dinâmico que a
necessidade de rotular, sistematizar e organizar os caminhos percorridos pela
avaliação, de modo a tornar inteligível uma realidade complexa de vários pontos de
vista: i) os campos de intervenção em si preenchem-se com territórios muito
diferenciados; ii) os olhares dos vários intervenientes não afinam, necessariamente,
pelo mesmo diapasão; iii) as possíveis conflitualidades internas aos projectos, mais ou
menos explícitas, formatam o discurso: iv) as perspectivas sobre as mesmas realidades
são, inevitavelmente, filtradas pelas singularidades dos actores e pelo papel que
desempenham; v) o papel dos avaliadores condiciona a produção do discurso; vi) a
relação jovem/adulto interfere quer nas perguntas que são colocadas (condicionadas
por um certo ‘etnocentrismo’ ditado pela idade, formação e classe do investigador),
quer nas respostas que são dadas pelos jovens (procura-se fornecer, por vezes,
respostas socialmente esperadas). Todas estas condicionantes não são apanágio desta
avaliação mas de qualquer outro processo avaliativo.
Assim, reforça-se de novo a ideia de que objectividade/subjectividade são transversais
ao conjunto das técnicas supostamente correspondentes a cada um dos pólos, num
jogo de complementaridade que se procura potenciar. Paralelamente, cruzam-se
informadores para captar dimensões de análise, umas coincidentes outras específicas.
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Figura 2. Dimensões de análise e actores sociais observados

Programa/projecto

Público
CONTEXTOS DE
SOCIALIZAÇÃO
CULTURAL

PERTINÊNCIA FACE A
PROBLEMÁTICAS
TERRITORIAIS

AUTO-ESTIMA E AUTO-IMAGEM
IMPLEMENTAÇÃO : PÚBLICOS
PREVISTOS E ALCANÇADOS;
EQUIPAS E CONSÓRCIOS;
CONSTRAGIMENTOS

INTEGRAÇÃO ESCOLAR
E REPRESENTAÇÃO DA
ESCOLA
AVALIAÇÃO DO
PROJECTO

RESULTADOS E IMPACTES

IDENTIDADE ESCOLHAS

EXPECTATIVAS E
IDEALIZAÇÃO FACE AO
FUTURO

SUSTENTABILIDADE

DIAGNÓSTICO SOCIAL E
PSICOLÓGICO
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C.

Campo de Observação

C.1 Inquérito por questionário: universo e amostra

Como ficou estabelecido no 2º Relatório de Progresso, realizou-se “um inquérito por
questionário com questões transversais aos vários perfis etários (crianças e jovens com
mais de 10 anos) e outras questões específicas já que as acções desenvolvidas e
respectivas actividades se distinguem em função da idade.”2 Os questionários foram
aplicados a jovens dos doze projectos seleccionados para o Estudo de Casos.
“A amostra foi estratificada segundo os critérios dos escalões etários (11-13; 14-18 e
mais de 18) e a pluralidade étnica (descendentes de imigrantes; “minorias étnicas” e
outros portugueses) de modo a garantir a diversidade de experiências, percepções e
avaliações dos respectivos universos. Porém, trata-se de uma amostra nãoproporcional já que a distribuição de frequências é muito desigual (por exemplo, neste
universo há apenas 96 jovens dos 18-24 o que corresponderia a apenas 37 inquiridos
se se tivesse em conta a proporcionalidade entre os estratos, valor insuficiente para o
tratamento estatístico previsto) ”3. Na totalidade foram inquiridos 297 jovens de um
universo de 936, isto é, a totalidade dos jovens dos doze casos seleccionados para o
Estudo de Casos. “Crê-se que o cuidado extremo colocado na escolha dos casos,
materializado pela multiplicação de critérios que garantisse a diversidade de
contextos, públicos, territórios, perfis, medidas trabalhadas, permite que a informação
obtida seja muito próxima da totalidade dos Jovens Escolhas. Porém, por questões de
excesso de zelo e purismo técnico-científico far-se-á a extrapolação estatística apenas

2

DINAMIA’CET - ISCTE-IUL, Avaliação Externa da Execução Técnica dos Projectos Financiados pelo
Programa Escolhas, 2010-2012, 2º Relatório de Progresso2010, Fevereiro de 2012.
3
Ibidem
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para o universo de 936 jovens.” No capítulo designado por “Destinatários e Destinos”
procede-se à caracterização sociográfica da amostra, com maior pormenor. 4

C.2 Estudo de Casos

Foram doze os projectos alvo de um olhar mais atento, de uma observação mais ampla
e profunda perscrutando assim, dinâmicas e processos que ligam os vários
intervenientes e que ajudam a compreender resultados e impactes, já que estes
constituem o fim último desta avaliação. “A repartição destes doze casos fez-se de
acordo com a distribuição geográfica da totalidade dos projectos. Ao mesmo tempo
que se garante esta proporcionalidade geográfica, garante-se a presença de projectos
de continuidade (71%) e projectos que se estreiam (29%). Se no primeiro caso, a
consolidação de práticas e métodos de intervenção é expectável, pela aprendizagem
que os projectos vão adquirindo com a experiência e reflexividade sobre os processos,
perdas e ganhos, já no segundo caso, a lógica da experimentação, dos sucessivos
ajustes e adequações entre objectivos e realizações parece ser o quadro provável, sem
que com isto se exclua à partida os resultados e impactes positivos que certamente se
encontrarão. Assim, nove projectos são de continuidade e três são estreantes,
repartindo-se estes últimos equitativamente pelas três zonas.”5

4

Ponderados, por um lado, os vários obstáculos e, por outro as condições ideais para a correcta recolha
da informação que minimize todos os ruídos/enviesamentos naturais e artificiais interferentes na
fidelidade das respostas, nomeadamente, i) perfil da população; ii) complexidade e dimensão do
questionário; iii) garantia de anonimato e confidencialidade da informação; iv) independência dos
entrevistadores, optou-se pela administração indirecta, isto é, aplicação dos questionários com situação
de entrevista. Os questionários foram aplicados pela equipa da avaliação externa, aquando da realização
do estudo de casos.
5
DINAMIA’CET - ISCTE-IUL, Avaliação Externa da Execução Técnica dos Projectos Financiados pelo
Programa Escolhas, 2010-2012, 2º Relatório de Progresso, Fevereiro de 2012
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Quadro 1. Distribuição dos casos por Zona e Projecto de Continuidade
N

%

Nº casos

Continuidade (S/N)

Lisboa

56

42,7

6

5

1

Norte e Centro

49

37,4

4

3

1

Sul e Ilhas

26

19,8

2

1

1

131

100,0

12

Total

9
3
Fonte: Informação produzida a partir dos dados recolhidos na plataforma AGIL

“Para além destes dois critérios-base outros são tidos em conta, por forma a dar conta
da diversidade, quer dos contextos de intervenção, quer dos perfis dos destinatários: i)
inserção no contexto territorial: IREIJ (Índice de Risco de Exclusão Infanto-Juvenil)
elevado forte e muito forte) - IREIJ menor (médio e fraco); ii) pequenos e grandes
concelhos; iii) composição étnico-cultural dos destinatários; iv) Inovação dos projectos
de acordo com a informação do site oficial do Programa Escolhas. Faz-se notar que a
informação disponível no site não é exaustiva o que conduz à escolha dos casos,
classificados pelo Programa como inovadores, que enviam informação para o
Programa. De qualquer modo, a preocupação não é cobrir todos os projectos
presumivelmente inovadores mas garantir a diversidade de que se tem vindo a indicar
como necessária.”6

6

ibidem
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Quadro 2. Selecção dos projectos para os Estudo de casos

Critérios
Inserção no contexto
territorial- IREIJ

Dimensão dos
concelhos

Zona geográfica

Descrição dos
projectos

Identificação dos Projectos

IREIJ elevado

Emprega o futuro (muito forte)
Geração Cool (forte)
O espaço, desafios e oportunidades (forte)
Távola Redonda (forte)
Asas para Amanhã (forte)

IREIJ menor

Trampolim (fraco)
Escolhas vivas (médio)
Multivivências (médio)
Tu Kontas (médio)
Giro (médio)
Escol(h)a Viva II (médio)

Pequenos concelhos

Multivivências
Emprega o futuro
Tu Kontas
Giro
Trampolim
Escol(h)a Viva II

Grandes concelhos

Geração Cool
O espaço, desafios e oportunidades
Távola Redonda
Asas para Amanhã
Há Escolhas no Bairro
Emprega o futuro
Escolhas vivas

Norte e Centro

Trampolim
Giro
Multivivências
Escol(h)a Viva II

Lisboa

Geração Cool
O espaço, desafios e oportunidades
Távola Redonda
Tu Kontas
Há escolhas no Bairro
Emprega o futuro

Sul

Asas para Amanhã
Escolhas Vivas (V. Real Stº António)

Composição étnicocultural

Asas para Amanhã
Geração Cool
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Emprega o futuro
“Minorias étnicas”

Multivivências

“Minorias étnicas” e
portugueses

Giro
Trampolim

Outros portugueses

O espaço, desafios e oportunidades
Escol(h)a Viva II

Desc. Imigrantes e
“minorias étnicas”

Távola Redonda

Misto

Escolhas vivas
Tu Kontas
Há escolhas no Bairro

Continuidade

Não

Giro
Asas para Amanhã
Há escolhas no Bairro

Sim

Restantes projectos

Quadro 3. Listagem dos doze projectos

Designação dos Projectos

Zona

Trampolim
Giro
Multivivências
Escol(h)a Viva II
Geração Cool
O espaço, desafios e oportunidades
Távola Redonda
Tu Kontas
Há escolhas no Bairro
Emprega o futuro

Norte / Centro

Asas para Amanhã
Escolhas Vivas

Sul
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C.3 Decisores e Coordenadores de Zona

Com o objectivo de aferir a informação que o estudo de casos ia fornecendo, com forte
centramento nas questões da implementação do Programa, foi realizada uma
entrevista de grupo ao director do Programa e coordenadores de zona.
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1. ENQUADRAMENTO, ADEQUABILIDADE E PERTINÊNCIA
DO PROGRAMA

Este capítulo interroga a adequabilidade e a pertinência dos projectos retomando o 1º
Relatório de Progresso e acrescentando a opinião dos atores intervenientes com base no
estudo de casos. A análise da adequabilidade e pertinência dos Projecto é realizada numa
tripla dimensão: 1) A existência de enquadramento teórico e metodológica que fundamenta as
problemáticas que contextualizam os objectivos e acção do Programa; 2) a forma como o
desenho inicial do projecto identifica os problemas e define os objectivos e os públicos-alvo e
3) a forma como os actores intervenientes apreciam a lógica de acção do programa.

1.1 Principais enfoques e evolução dos Programas Escolhas de
2001 a 2011

O Programa Escolhas 4ª Geração decorre de um contexto experiencial que vem desde o
primeiro programa em 2001. Poucos Programas em Portugal têm tido a duração do Programa
Escolhas que, iniciado em 2001, vai hoje numa quarta fase, detendo pois mais de 10 anos de
duração o que lhe confere um carácter particular mas, e sobretudo, lhe permitiu uma
capacidade reflexiva que facilitou um sucessivo ajustamento às conjunturas históricas da
última década afinando objectivos e públicos-alvo ao longo do tempo.
Na 4ª fase, o Programa, definido pelo despacho normativo nº27/2009 de 6 de Agosto, alarga o
campo de intervenção, definindo com maior clareza as acções no âmbito da formação escolar
e reforçando as áreas de formação profissional, empreendedorismo e capacitação. Este novo
enfoque alarga um trabalho centrado nas crianças para o reforço de atenção a um público
jovem numa grande multiplicidade de potenciais actividades.

29
D I N Â M I A - C E T

AVALIAÇÃO EXTERNA DO PROGRAMA ESCOLHAS 2010-2012
RELATÓRIO FINAL
_________________________________________________________________________________________________

Quadro 4. Principais enfoques e evolução dos Programas Escolhas de 2001 a 2011
1ª fase
Principais
enfoques e
Objectivos/

2ª fase

3ª fase

Marginalidade

Insucesso escolar

Insucesso escolar

Inserção juvenil

Abandono escolar

Abandono escolar
Competências
familiares

Problemáticas

4ª fase
Insucesso e abandono
escolar
Emprego, formação
profissional
Competências
parentais

Públicos-alvo
“reais”

Jovens com
problemáticas de
incivilidade e
marginalidade

Prevenção de
insucesso escolar na
escolaridade
obrigatória

Prevenção de
insucesso escolar
na escolaridade
obrigatória

Prevenção de
insucesso escolar na
escolaridade
obrigatória
Jovens sem
qualificação

Contextos de
desenvolvimento
dos projectos

Preocupação com
inclusão de
grupos étnicos

Bairros urbanos
desfavorecidos
(sobretudo de
realojamento)

Por inerência do
objecto

Bairros urbanos
desfavorecidos
(sobretudo de
realojamento)

Bairros urbanos
desfavorecidos
(sobretudo de
realojamento)

Bairros urbanos
desfavorecidos
(sobretudo de
realojamento)

Zonas rurais em
depressão

Zonas rurais em
depressão

Zonas rurais em
depressão

Por clarificação da
nova portaria

Por clarificação da
nova portaria

Por inerência do
objecto

Fonte: Relatório Final de Avaliação do Programa Escolhas, 3ª fase. CET 2009
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1.2 Os públicos e as problemáticas dos Projectos Escolhas na 4ª
fase

Os Projectos Escolhas, que decorrem deste Programa, situam-se em contextos
analíticos, metodológicos e empíricos complexos e multifacetados, interessando
perceber como se articula um conjunto de teorias, problemáticas e discussões capazes
de fundamentar de forma pertinente a sua concepção e as linhas de acção que
defende.

Figura 3. Problemáticas diagnosticadas nos territórios de intervenção pelos projectos Escolhas (% de
projectos que as referenciam)

EDUCAÇÃO
FORMAÇÃO

CAPACITAÇÃO
EMPREENDEDORISMO

- Pobreza, desemprego
e baixas qualificações 89,4%

- Inserção

escolar
deficitária - 98,5%
- Dificuldades de
acompanhamento dos
percursos escolares
pelas famílias - 90,9%
- Abandono escolar 72%

DINÂMICAS
COMUNITÁRIAS E
CIDADANIA

EMPREGO
EMPREGABILIDADE

- Comportamentos de
risco - 68,2%
- Défice de
competências sociais e
pessoais - 65,9%

- Desocupação/
desemprego juvenil 56,8 %

- Defice de condições
sanitárias,
equipamentos sociais e
cuidados de saúde
primária - 75,8%
-Dificuldade na inserção
de imigrantes e
minoriais étnicas 51,5%

- Baixas qualificações
dos jovens - 63,6%

Fonte: informação produzida a partir das candidaturas aprovadas – AGIL
Nota: só estão referenciados quando citadas por mais de 50% dos projectos
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Do ponto de vista empírico, os projectos assinalam, sobretudo, problemáticas ligadas à
qualificação escolar e profissional que são já “tradição” na intervenção do Programa.
Identificam-se ainda um conjunto de problemas relacionados com: i) algum défice nas
competências pessoais e sociais de crianças e jovens; ii) as dificuldades nas dinâmicas
comunitárias articuladas com as condições de vida das populações e, iii) a inserção de
grupos étnicos. Apesar das dificuldades actuais ao nível do emprego este, sendo um
problema identificado pelos projectos, não o é com muita intensidade e assertividade
o que se justifica, provavelmente, pela maior complexidade da intervenção a este
nível.
Se destinatários e beneficiários não se distinguem muito pela distribuição nos escalões
etários já, comparativamente aos projectos das fases anteriores, há um aumento da
idade dos jovens objecto da intervenção, sobretudo com o claro reforço do grupo
etário entre os 14 e os 18 anos. De facto, há uma grande proximidade no número de
projectos que abrangem os três primeiros grupos etários que correspondem à idade de
escolaridade/formação decrescendo depois o número de projectos que abrangem
jovens após os 19 anos quando já se colocam os problemas de emprego com mais
acuidade.

Gráfico 1. Destinatários por projecto por escalões etários (número de projectos)

89

113

6-10 anos
11-13 anos
14-18 anos

132
126

19-24 anos

Fonte: informação produzida a partir das candidaturas aprovadas - AGIL

32
D I N Â M I A - C E T

AVALIAÇÃO EXTERNA DO PROGRAMA ESCOLHAS 2010-2012
RELATÓRIO FINAL
_________________________________________________________________________________________________

Gráfico 2. Beneficiários por projecto por escalões etários (número de projectos)

80

115

6-10 anos
11-13 anos
14-18 anos

126
124

19-24 anos

Fonte: informação produzida a partir das candidaturas aprovadas - AGIL

1.3 As problemáticas-chave do Programa Escolhas 4ª fase

Uma análise do despacho normativo nº27/2009 nos artigos 2 (objectivos) e 3
(estrutura do programa) permite enquadrar as 4 problemáticas do Programa quer as
que já estavam presentes nas gerações anteriores, quer as que se apresentam
actualmente como reforço dos campos de acção.
Estas problemáticas, bem como os públicos-alvo são consistentes com os objectivos e
orientações do programa ao nível nacional.
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Figura 4. Principais eixos problemáticos do Programa Escolhas 4ª Fase e acções previstas no despacho
nº 27/2009

Gráfico 1 Principais Eixos problemáticos do Programa Escolhas 4ª fase e
Acções previstas no Despacho nº27/2009
• 2 a,b,c,d,
• 3 a,c
• 5 a,b,c,d,e,

• 4 a,b,c,
• 5 a,d,e,f,g,
• 6 a,b, d,e,f,g,
EDUCAÇÃO

CAPACITAÇÃO

FORMAÇÃO

CIDADANIA

COMUNIDADE

EMPREGABILI
DADE

EMPREGO

• 4 d, e,f,g,
• 6 b, c, h

• 3.b,c,d, e
•5 e

Fonte: Adaptado das 5 áreas estratégicas definidas no despacho normativo 27/2009

De modo a melhor clarificar e aprofundar o referencial de avaliação, considerou-se
oportuno organizar as cinco áreas estratégicas do Programa em quatro grandes eixos
conceptuais e analíticos cuja problematização, na situação actual da sociedade
internacional e da sociedade portuguesa, em particular, parece adequado.
Os quatro eixos temáticos têm subjacente, de forma implícita, pressupostos,
concepções e metodologias do Programa que têm vindo a ser ajustados à evolução do
tempo histórico e das preocupações da sociedade portuguesa face às crianças e
jovens, nomeadamente, as que decorrem de meios sociais mais desprotegidos.
No relatório Final de avaliação da 3ª fase concluía-se “Esta breve história das
intencionalidades, objectivos e públicos-alvo (ao longo dos varias fases do Programa
Escolhas) mostra dois traços que podem ter leituras inversas. Por um lado, numa
dimensão positiva demonstra-se a capacidade política em acompanhar as reais
necessidades do país, ajustando o programa a contextos que sempre evoluem em
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quase uma década de trabalho; mas por outro lado, (…) a não ancoragem numa leitura
científica dos problemas e numa avaliação mais sistemática dos indicadores de
evolução da situação pode colocar o programa ao sabor da mediatização dos
problemas e não necessariamente das necessidades reais do país. Do ponto de vista da
adequação e pertinência do programa, esta leitura biográfica permite ainda verificar a
adequação dos objectivos definidos aos contextos de acção para meios sóciodemográficos considerados problemáticos, cumprindo objectivos de descriminação
positiva e de reforço de oportunidades para estas zonas e a manutenção de uma
preocupação pela incorporação de população luso-africana sobretudo nos meios
urbanos” (p. 14).

1.4 A apreciação dos Projectos sobre públicos e problemáticas: a
relevância e o carácter único do Programa

Os projectos seguem de perto os eixos analíticos definidos e valorizam a necessidade
de intervenção nestes campos problemáticos. A maioria dos projectos subscreve e
identifica-se com os eixos problemáticos do Programa adaptando-os à diversidade dos
contextos regionais e locais onde se intervêm.
Aliás, são vários os projectos estudados no estudo de casos que valorizam quer estas
problemáticas, considerando que assumem a maior relevância nos contextos locais de
intervenção, quer o objecto do Programa Escolhas que se destaca pela sua pertinência
ou seja, por ser um programa único não existindo qualquer intervenção semelhante.
“O projecto (…) acabou por ser uma resposta a um vazio do território” (consórcio,
projecto D)
“Considera-se que é um espaço [projecto] crucial na zona. A abrangência do
projecto tem aumentado e essa abrangência tem vindo a ganhar visibilidade;
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abrangência que vai além do núcleo populacional onde está sediado. Constitui
aqui uma marca, penso eu, em termos da zona...”. (equipa técnica, projecto E)
“Acabar o projecto aqui em X é uma estupidez porque se faz sentido, se há um
nicho onde deve haver iniciativas deste tipo, X é um deles.” (consórcio, projecto
G)
“É o SOS, é quase assim tipo... o mais difícil vai ali para o projecto Escolhas (...)”
(equipa técnica, projecto F)
O projecto veio trabalhar com uma franja da comunidade de X onde não havia
nada, até elas trabalharem em X não havia nada direccionado para trabalhar
com os ciganos aqui.” (coordenador, projecto F)
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2. PERTINÊNCIA DA INTERVENÇÃO SEGUNDO OS EIXOS
PROBLEMÁTICOS

2.1 Educação e Formação

2.1.1 Contradições e ambivalências da função social da Escola

Ao longo das últimas três décadas o nosso olhar sobre a escola foi algo paradoxal. A
escola foi acusada de socialmente excluir os jovens de meios sociais desfavorecidos
agravando assimetrias face ao saber e, por via disso, reproduzir situações de
dominação das posições na sociedade, ao mesmo tempo que se defendia que a escola
teria um papel fundamental na ultrapassagem da desigualdade social e na
estruturação de oportunidades face ao emprego e à qualidade de vida.
As pesquisas feitas, mesmo em Portugal, mostravam como a escola mantinha à saída a
mesma hierarquia social da entrada e como “reproduzia” a estrutura de classe
excluindo as crianças das classes desfavorecidas do acesso à cultura e às formas mais
qualificadas de formação profissional e, portanto, aos níveis de saber das classes
dominantes. Esta constatação era ainda corroborada pela estimativa que, em Portugal,
quase 1/3 das crianças saíam/abandonavam a escola sem qualquer diploma ou
competência profissional.
O sistema educativo consciente destas dificuldades foi gerando sistemas “alternativos”
de educação/formação cujos resultados estão ainda em grande medida por avaliar,
não apenas no que se refere ao domínio das aprendizagens mas também no domínio
da inserção no mercado de trabalho ou ainda da auto-estima e identidade pessoal,
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mas que são acusados de ser uma fileira menor da aprendizagem agravando o fosso
entre os integrados e os excluídos dos sistemas de aprendizagem.
Ao mesmo tempo, o sistema produtivo aumentava os seus níveis de exigência e
hierarquizava fortemente a gama de qualificação requeridas (Natansson, 2006)
fazendo com que a subida de habilitações dos grupos sociais situados na linha inferior
da escala social mantivessem a posição dos seus pais embora demonstrassem ter
comparativamente mais habilitações.
Mas não é apenas um problema de aprendizagem que está em causa, ao sistema
educativo era pedido que favorecesse a integração social e cultural, nomeadamente,
nos meios sociais que estão excluídos ou que têm tendência a se auto-excluírem. A
escola teria assim como papel central lutar contra a segregação cultural e geográfica
cuja não ultrapassagem geraria fortes fracturas sociais. Mecanismos de apoio a escolas
em zonas críticas, bairros problemáticos, territórios prioritários foram instituídos.
Hoje, a sociedade do início do século XXI mudou mais uma vez drasticamente: o
desemprego grassa e nem todos terão lugar no mercado de trabalho e, os que terão,
será com precariedade e com salário reduzido. O incentivo de uma integração laboral
com um salário razoável deixou de existir e as contrapartidas a oferecer, pelo esforço
de aprendizagem, são poucas. Apesar de tudo, as famílias, as crianças e os jovens
estão cada vez mais conscientes da necessidade de educação/formação, não porque
essas armas forneçam, necessariamente, mais trabalho mas porque a sua ausência é
uma condenação ao não trabalho. Claro que a escola pretende adaptar-se a esta nova
realidade, aumentando a oferta de ensino profissional, adaptando melhor as fileiras
tecnológicas, introduzindo técnicas de procura de emprego e de empreendedorismo.
Se a escola mudou de natureza e se tornou condição necessária para a inserção
profissional e social, o insucesso e o abandono tornou-se ainda mais dramático porque
o mau aluno de hoje não encontrará lugar nem no mercado de trabalho nem na
sociedade normalizada (Natansson, 2006), restar-lhe-á um lugar paralelo quiçá
marginal, na dependência das políticas sociais, etc.
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Mas a escola está também dividida, pois quer formar indivíduos para uma certa forma
de eficácia baseada na competitividade mas também, para uma certa ética de
cidadania e de solidariedade. E essas tarefas, assaz antagónicas, são tanto mais difíceis
quanto a escola, como instituição, tem sido demasiado lenta na mudança para a nova
sociedade e para as necessidades de sobrevivência que se aproximam.

2.1.2 A importância das famílias para a inserção social dos jovens

O sucesso educativo, na sua complexidade, está intimamente relacionado com a forma
como as famílias percepcionam a escola e com as aprendizagens e as expectativas que
detêm face aos percursos escolares dos filhos. Embora na actual definição do
Programa, a família não se apresente como público-alvo directo, é uma instituição que
estará sempre presente dada a idade das crianças e jovens beneficiários do programa.
A análise do percurso dos jovens em situação de vulnerabilidade obriga a questionar a
sua inserção nas estruturas familiar, escolar e, mais tarde, profissional. Trata-se de
uma população com laços societais muito fragilizados, frequentemente com
trajectórias de processos migratórios inacabados, o que necessariamente se articula
com os problemas que protagonizam ou que lhes são atribuídos, isto é, com o carácter
socialmente indisciplinado das suas práticas quotidianas, muitas vezes vividas em
grupo.
A análise das trajectórias de vida das crianças e jovens não se pode resumir a uma
avaliação do seu contexto residencial, das condições de habitabilidade ou do seu perfil
e comportamento. O estudo dos factores de construção da sua identidade pessoal e
social, das suas práticas individuais ou das suas sociabilidades, em grupos mais ou
menos organizados, remete a um aprofundamento da trajectória e características das
famílias e das suas interacções com a criança ou com o jovem.
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Assim, na abordagem da problemática das crianças e jovens é quase indispensável
falar das estruturas familiares, não tanto pela sua composição ou recomposição, mas
pelo seu papel enquanto estrutura de autoridade e controlo social. Mais falado do que
provado, generaliza-se a denúncia do “fracasso” das famílias, incapazes de exercerem
uma supervisão dos jovens e de lhe incutirem o sentido de auto-controlo social. A
progressiva instabilidade intra-familiar faz com que os pais, representantes do 'poder'
e da 'autoridade' na família, vejam geralmente o seu papel ser substituído, ou
promovam essa substituição, mesmo que parcialmente, pela escola.
O modelo parental de educação é uma das dimensões fundamentais do
desenvolvimento de laços e vinculação social das crianças e jovens, mas conhece-se
muito pouco sobre os modelos de educação das famílias nestes meios sociais. Famílias
numerosas, famílias monoparentais, famílias desfeitas e refeitas vezes sem conta, são
alguns dos aspectos mais vulneráveis das famílias contemporâneas e, especialmente,
das famílias em situação de vulnerabilidade, embora nem mesmo numa análise dos
comportamentos de risco seja possível aceitar uma relação linear entre factores como
o divórcio e a desresponsabilização parental, a dificuldade em acompanhar a
aprendizagem e socialização da criança ou a criação de distâncias afectivas e sinais
precoces de autonomia dos menores.
No entanto, a “culpabilidade” das famílias na geração de instabilidade nas crianças e
jovens em meios sociais desfavorecidos está longe de estar provada (Sebastien Roché,
2008).

2.1.3 A Prioridade da intervenção do Programa Escolhas no Sucesso
Educativo

Desde o início que o Programa Escolhas enfatizava um trabalho com crianças em idade
de escolaridade obrigatória. A orientação principal considerava que a prevenção das
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condições de exclusão de crianças pertencentes a meios sociais vulneráveis passava,
essencialmente, pelo seu acompanhamento na trajectória escolar pois a exclusão
escolar seria determinante para o epílogo das trajectórias individuais. Os projectos
pretendem assim reforçar uma área de intervenção com poucos apoios para além da
instituição escolar. Alguns projectos apostaram num público misto, actuando em duas
plataformas: a da prevenção e a do reencaminhamento de jovens em risco para a
formação profissional e mercado de trabalho.
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Quadro 5. Problemáticas relacionadas com a Educação/Formação diagnosticadas nos territórios
intervenção dos Projectos Escolhas, 4ª fase
Nº de

I. Educação/Formação

%

projectos

Inserção escolar deficitária

130

98,5

120

90,9

95

72,0

Baixas qualificações dos jovens

84

63,6

Info-exclusão

43

32,6

Dificuldades de acompanhamento
percursos escolares pelas famílias
Abandono escolar

dos

Fonte: informação produzida a partir das candidaturas aprovadas - AGIL

Os destinatários e os beneficiários do Programa Escolas 4ª fase são assim definidos
segundo o artigo 4º: 2. ”São destinatários e beneficiários do Programa Escolhas,
crianças e jovens, entre os 6 e os 18 anos, provenientes de contextos socioeconómicos
mais vulneráveis, nomeadamente descendentes de imigrantes e minorias étnicas,
sendo prioritários: a) Jovens com abandono escolar precoce; b) jovens sem
escolaridade obrigatória; c) Jovens que estão ou estiveram sujeitos a medidas tutelares
educativas e/ou medidas de promoção e protecção; d) Crianças e jovens residentes em
territórios com maior índice de exclusão e com poucas respostas institucionais”.
No ponto 3 do mesmo artigo refere-se “Excepcionalmente poderão ser abrangidos
jovens dos 19 aos 24 anos, desde que reúnam as seguintes condições: a) Qualquer
jovem dos 19 aos 24 anos, apenas no âmbito da Medida II; b) Qualquer jovem que
tenha 18 anos à data de início do projecto, no âmbito de qualquer medida c) Jovens
que estivessem a ser abrangidos anteriormente no âmbito da 3° Fase do Programa
Escolhas, no âmbito de qualquer Medida.”
Este centramento dos projectos parece legítimo, na medida em que Portugal registava
em 2010 uma taxa de abandono escolar de 28% e 15% dos jovens entre os 15 e os 24
anos não possui mais do que o 2º ciclo. Importa notar que, apesar da actual taxa de
abandono escolar se tem verificado nos últimos anos um esforço para melhor as
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habilitações escolares dos jovens facto que se reflecte na variação deste indicador, se
em 2000 correspondia a cerca de 44% dos jovens, este valor descer para cerca de 28%
em 2010. No entanto, ainda se encontra distante da média Europeia, que registava em
2010, 14%.

Dinâmicas comunitárias e Cidadania

Educação e
Formação

Quadro 6. Problemáticas diagnosticadas pelos projectos nos territórios de intervenção
Zona
Norte e
Total
Lisboa
Sul e Ilhas
Centro
Dificuldades de
acompanhamento dos
percursos escolares das
famílias

N
% em L

50
41,7

45
37,5

25
20,8

120
100,0

% do total
de proj

87,7

91,8

96,2

90,9

Estigmatização e
isolamento físico e social
da população

N

16

29

11

56

% em L

28,6

51,8

19,6

100,0

% do total
de proj

28,1

59,2

42,3

42,4

42

36

22

100

% em L

42,0

36,0

22,0

100,0

% do total
de proj

73,7

73,5

84,6

75,8

33

21

14

68

% em L

48,5

30,9

20,6

100,0

% do total
de proj

57,9

42,9

53,8

51,5

15

7

6

28

53,6

25,0

21,4

100,0

26,3

14,3

23,1

21,2

47

47

24

118

% em L

39,8

39,8

20,3

100,0

% do total
de proj

82,5

95,9

92,3

89,4

Défice de cond. Sanitárias,
equip. Sociais e cuidados
de saúde primária

Inserção de imigrantes e
minorias étnicas

N

N

Baixa participação cívica da N
comunidade
% em L
% do total
de proj
Pobreza, desemprego e
baixas qualificações

N

Fonte: Candidaturas ao Programa Escolhas, 4ª Fase
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2.1.4 A percepção das equipas dos projectos sobre a pertinência desta
problemática: escola e família focos prioritários

A maioria dos projectos está inserida em meios sociais problemáticos onde o insucesso
escolar, o abandono da escolaridade são traços transversais e repetidos. A falta de
escolarização é desde há muito considerada uma das causas mais insistentes do
desemprego e de baixos salários. Assim, apesar do esforço da escola, nestes meios
sociais o insucesso e o abandono tornou-se ainda mais penalizador porque se traduz
no inicio de uma carreira de exclusão social pois nem no mercado de trabalho nem na
sociedade normalizada encontrará “um lugar” restando-lhe uma inserção precária e
quiçá marginal. Os projectos interiorizaram a importância da carreira escolar como
dimensão de combate à pobreza e à exclusão e a escola foi-se tornando um dos
maiores aliados.
Por isso, no estudo de casos, o insucesso, o absentismo e o abandono escolar surgem
no topo da lista das problemáticas identificadas.
“Miúdos que chegam ao terceiro ano e não sabem escrever o nome”.
(coordenador, projecto A)
“A maior parte dos miúdos não ia à escola.” (equipa técnica, projecto L)
“ (Há) jovens em abandono escolar que a escola nem sequer tinha
conhecimento deles, jovens, por exemplo com a 3ª classe, 4ª classe, com 16/17
anos.” (Coordenador, projecto B)
Acresce e concorrem para a sua concretização, outras problemáticas: a desmotivação
para a frequência escolar; a não identificação destas crianças e jovens com os
currículos escolares;
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“ (...) contexto social em que a maioria dos alunos não se identifica com o
modelo de ensino institucionalizado que é muito teórico... (coordenador,
projecto A)
e questões culturais que impedem muitas vezes as raparigas ciganas de prosseguirem
os estudos - porque casam ou porque mesmo solteiras só lhes é permitido concluir o
1º ciclo. Por vezes não abandonam a escola mas os seus percursos escolares são
condicionados aos cursos PIEF.
Também as famílias são consideradas como públicos pois se lhes reconhece a
importância prática e simbólica na escolarização das crianças. A maioria destes jovens
arrasta consigo histórias de família complexas e vulneráveis, com trajectórias de
diversos perfis-tipo:


Relações familiares marcadas pela ausência de um dos pais (monoparentalidade
resultante de uma separação, divórcio, morte, história migratória, etc);



Relações familiares instáveis caracterizadas por viver com vários parentes, por
vezes instituições, etc.;



Relações parentais autoritárias e violentas (famílias bi-parentais marcadas por
excesso de autoridade e violência no seio da família).

Apesar das cautelas face a uma culpabilização excessiva dos familiares há tendência
para denunciar a incapacidade e “destruturação” das famílias como estando na origem
da falta de supervisão das crianças e jovens e da desvalorização da escolaridade.
A maioria dos discursos sobre as famílias tem uma conotação negativa: a falta de
competências parentais e a falta de acompanhamento escolar dos seus educandos
assumem um peso crucial no despoletar ou na manutenção das problemáticas das
crianças e jovens. Como refere o consórcio do projecto F “Em muitas situações o
problema está na família.”. Problemas que muitas vezes advêm das suas condições
sócio-económicas como desemprego, pobreza, baixas qualificações, desestruturação
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familiar, mas também de problemas de alcoolismo, violência doméstica e negligência,
sendo algumas das crianças destinatárias dos projectos sinalizadas da CPCJ. Sucedemse pois actividades que pretendem um diálogo com as famílias e gerar uma
proximidade entre escola, projecto e família.
“ *A intervenção] tenta ir a todas as áreas que nós vamos apontando que são
importantes, em particular com o nosso gabinete de apoio ao aluno-família.”
(coordenador, projecto F)
“Conseguimos trabalhar não pontualmente mas mais individualmente com os
encarregados de educação quando nós conseguimos falar com eles, não numa
actividade tão estruturada num gabinete mas é feito sempre quando um
encarregado de educação nos contacta ou se precisarmos por alguma questão
que surja. (…) Nós temos a actividade de mediação familiar mas não é tão
estruturada, é mais para esclarecimentos, encaminhamentos. Depois também
há a questão dos imigrantes que também nos procuram também na orientação
de documentos, papeladas. (coordenador, projecto G)
“Iniciamos um projecto-piloto com as famílias em competências parentais,
beneficiários do rendimento social e da CPCJ que tem aqui as crianças no
projecto. Enquanto as crianças estão nas actividades do projecto, durante
aquela hora, hora e meia, os pais estão a ter competências parentais.”
(coordenador, projecto I)
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2.2 Capacitação e Empreendedorismo

2.2.1 Uma concepção alargada de empreendedorismo: do que sei ao que
sou

O trabalho de investigação realizado anteriormente ao nível da avaliação do Programa
Escolhas e da orientação que lhe é dada pela direcção do Programa, há muito que
demonstrou que este não tem uma concepção funcionalista e pragmática dos
processos de aprendizagem mas faz a ancoragem da intervenção numa “filosofia do
sujeito” que está muito para além “de que sou aquilo que sei”. A grande aposta
Escolhas é a capacidade de acreditar nestas populações, nos seus recursos e nas suas
capacidades de mudança e resiliência. É nesta convicção que assenta uma parte
significativa das estratégias de intervenção. Não percepcionando estas crianças e
jovens como vitimas mas como actores, a intervenção privilegia o trabalho de
construção de si, no reforço de identidades positivas, ultrapassando formas de
vulnerabilidade e recriando laços sociais fortes.
Esta aposta está relacionada com a compreensão do processo de individualização
crescente da sociedade moderna onde o sujeito é produtor e actor - de uma sociedade
em mutação. O triunfo do sujeito, “o retorno do actor” é, simultaneamente, a
capacidade de cada um criar e recriar o seu próprio destino e a condenação à
liberdade individual numa sociedade multicultural de oferta de futuros múltiplos mas
nem todos alcançáveis ou desejáveis. De facto, esta liberdade do sujeito faz-se num
campo de constrangimentos, onde nem todos têm as mesmas oportunidades e faz-se
também numa procura incessante de um sentido da vida que exige o que Giddens
apelida de “life planning” e que não é mais do que a necessidade imperiosa de cada
um de nós fazer um planeamento contínuo e quotidiano do seu caminho e do sentido
da sua vida.
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Para as populações em risco e com múltiplas carências, o sentido da vida, o sentido do
projecto de futuro para além do imediato, é bem mais complexo e de difícil elaboração
e controlo. O próprio papel das políticas sociais e dos seus mediadores (os técnicos de
intervenção social) está largamente por avaliar e explorar nos seus impactes e
adequações. A recusa do fatalismo determinista do sistema sobre o actor é também a
preocupação pela compreensão das suas racionalidades. Concebe-se o actor capaz de
acções estratégicas e, portanto, portador de racionalidades, num processo dinâmico
onde os sujeitos têm uma percepção da realidade e onde organiza os seus modos de
vida num contexto balizado pelas conjunturas históricas.
Mas o Actor não é sempre um sujeito vitorioso, pelo contrário, frequentemente é um
sujeito só e derrotado, à procura do seu próprio sentido numa sociedade onde a
complexidade, a indeterminação e a precariedade o tornam vulnerável. Para Soulet
(2005), o contexto actual de incerteza produz um universo de vulnerabilidade, uma vez
que a sociedade não se concebe como um universo de controlo normativo das
condutas dos seus membros, mas como um contexto de provas e avaliações
permanentes a que o indivíduo deve fazer face. O autor pretende analisar a dimensão
estrutural da vulnerabilidade e a sua relação com as transformações do sistema social,
nomeadamente, entender como certos tipos de laços sociais se fragilizam deixando o
sujeito cada vez mais só e sem redes nem suportes na vida social.
Do ponto de vista teórico e prático, a mudança desta concepção na intervenção
psicossocial é imensa, pois em lugar de se pensarem as populações em situação de
carência, os pobres, os desempregados, etc., como pertencendo a uma classe, a um
grupo ou a uma categoria social pensamos neles como sujeitos construtores do seu
próprio destino, num jogo entre capacidades pessoais e oportunidades sociais. A
individualização do olhar insiste sobre as capacidades do sujeito em se activar, em
tomar em mãos o seu próprio destino e encara-se como positivo as iniciativas dos
próprios. No diagnóstico dos recursos individuais, familiares, sociais e organizacionais,
são menos os défices do sujeito que estão em causa do que os seus recursos
psicológicos, sociais, culturais, técnicos, entre outros.
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2.2.2 A especificidade da identidade e projectos nas zonas sensíveis

Duas grandes preocupações atravessam os países europeus face à infância e
adolescência. Trata-se, por um lado, da existência de um grupo alargado de préadolescentes e jovens cuja inserção na escola não foi de sucesso e cuja entrada no
mercado de trabalho está prejudicada, não apenas pelas suas frágeis habilitações,
como também pela escassez das ofertas de trabalho e de salário razoável que, por sua
vez, os confrontam com as suas próprias perspectivas.
De facto, é cada vez maior, o número de jovens que, entre os 10 e os 22 anos, entram
numa espécie de limbo social, onde a “galera” e a ausência de objectivos de longo
prazo os torna uma “classe à parte” de teenagers que preocupa as famílias, as
autoridades municipais, as escolas, etc.. Uma parte significativa destas crianças e
jovens só mais tarde vai esboçar projectos de médio prazo, nomeadamente quando
pretendem ter autonomia financeira para suportar o seu próprio alojamento ou
encontrar um parceiro matrimonial e, nessa altura, vêem-se confrontados com 6/8
anos em que a ausência de investimento no seu próprio projecto os tornou
“deserdados”.
Por outro lado, este conjunto de crianças e jovens cada vez mais se encontra à margem
dos programas e das formas tradicionais de apoio das políticas públicas, seja em
termos de estudo, de formação profissional ou de emprego, pois as suas
características específicas não se adequam aos perfis formatados dessas políticas
públicas, muito especialmente das políticas europeias desenhadas à distância a partir
de pressupostos, mais ligados à competitividade do que à coesão social.
O perfil dominante destes jovens é masculino e muitas pesquisas têm vindo a chamar a
atenção para essa ruptura de género mesmo quando o panorama faz emergir
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contornos de mudança e alguma feminização destes modos de vida, com estratégias
publicamente menos evidentes.

Quadro 7. Problemáticas relacionadas com a Capacitação e Empreendedorismo diagnosticadas nos
territórios intervenção, Projectos Escolhas 4ª geração
II. Capacitação e Empreendedorismo

Nº de projectos

%

Comportamento de risco

90

68,2

Défice de competências sociais e pessoais

87

65,9

Baixa participação cívica das crianças e jovens

43

32,6

Fonte: informação produzida a partir das candidaturas aprovadas – AGIL

No diagnóstico realizado pelos projectos, a existência de um défice de competências
pessoais e sociais associa-se a comportamentos de risco e a uma baixa participação
cívica. Não se considere, no entanto, que estes jovens não têm competências e
qualidades, mas estas emergem laterais às exigidas pelas instituições formais. A
cultura, as formas hábeis de lidar com a sociedade, a capacidade de convivência, de
organização e de resolução de problemas, a produção cultural própria, etc., não
emergem como valores numa sociedade que pretende o conhecimento formal, a
hierarquia formalizada dos mais novos e premeia a obediência mais do que a
criatividade. Paradoxalmente, é o modelo da competitividade que reconhece esses
valores das competências pessoais e relacionais como a nova necessidade de formação
da cidadania e das profissões do século XXI.
A capacidade de interacção positiva é um elemento emocional indispensável que torna
possível à criança e jovem o relacionamento com as instâncias de socialização, sejam
elas a família, o grupo de pares, a escola, a comunidade ou a cultura. O programa
pretende um desenvolvimento integrado da criança e do jovem, através da construção
positiva do seu desenvolvimento, incluindo competências sociais, emocionais e
cognitivas. Muitos esforços do projecto procuram desenvolver capacidades para
integrar sentimentos (competências emocionais), pensar (competências cognitivas) e
agir (competências comportamentais), a fim de ajudar a criança a conseguir
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concretizar objectivos específicos que ela própria define e prossegue. Pretende-se
ainda reforçar a competência moral como a habilidade de avaliar e responder às
dimensões éticas, afectivas, ou sociais da justiça de uma situação. Piaget (1952, 1965)
descreveu a maturidade moral como o respeito para com as regras e o sentido da
justiça social. Kohlberg (1963, 1969, 1981) definiu o desenvolvimento moral como um
processo em que as crianças adquirem padrões da sociedade acerca do certo e do
errado. A competência moral reside, em larga medida, na capacidade de agir em
conformidade com as regras e padrões culturais ou sociais.
Não fechando o sujeito sobre si próprio, um dos pressupostos explícitos do programa é
o de fornecer oportunidades para a participação e exercício de normas sociais. A
oportunidade para a participação social traduz-se na organização de actividades
através de ambientes sociais diferentes que incentivam as crianças e jovens a
participar em acções de carácter colectivo onde o comportamento social saudável é
estimulado. Essas oportunidades são da maior importância em contextos de maior
precarização, onde as oportunidades de actividades diferentes, intelectual e
socialmente estimulantes não são frequentes.
As actividades ligadas às novas tecnologias são assim actividades estratégicas pois
integram e exigem um conjunto muito variável de competências em contextos
positivos. Os programas que promovem comportamentos sociais positivos procuram
incentivar os jovens a adoptar padrões elevados de comportamento através da
aprendizagem lúdica de novas formas de comportamento incentivando compromissos
explícitos com pares e a identificação de objectivos e padrões pessoais sobre si e os
outros.
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2.2.3 Capacitação para o empreendedorismo

A promoção da autonomia que visa, em última instância, a independência económica
dos jovens do Escolhas, é consubstanciada, de forma mais específica, na Medida V que
estabelece “apoiar o empreendedorismo e a capacitação dos jovens”, através de
“actividades formativas que promovam o desenvolvimento de competências
empreendedoras nos jovens”. Parece fazer-se assim a ponte entre os dois eixos
temáticos, Capacitação/empreendedorismo e Emprego e Empregabilidade, isto é,
procura-se valorizar e promover competências que sejam ferramentas indispensáveis à
inserção no mercado de trabalho, mesmo que a médio prazo. Estão em jogo, de um
lado, factores individuais (características pessoais, valores, motivações) e, do outro,
factores estruturais inerentes ao mercado de trabalho e aos contextos sociais.
Importa antes de mais, reflectir sobre o entendimento de “empreendedorismo” tal
como é entendido pelo Programa e que surge clarificado pelo tipo de actividades que
inclui. O conceito de empreendedorismo invoca factores de ordem individual e de
ordem estrutural e estes dois planos – micro e macro - têm sido o suporte para as
diferentes conceptualizações acerca da questão. Diversas acepções têm sido dadas ao
“empreendedorismo”, termo que entrou no vocabulário quotidiano quer dos agentes
económicos, políticos e sociais quer do homem comum.
Não raras vezes se confunde o termo “empresário” com o de “empreendedor”
estando este último associado à ideia de criação de negócios lucrativos privados. Assim
nesta óptica, ser empreendedor significa ser empresário. Todavia, a concepção de
empreendedorismo é mais lata o que torna difícil, por exemplo, a contabilização do
empreendedorismo

em

Portugal

Com

efeito,

Bygrave

(1993)

define

empreendedorismo como ”o conjunto de funções e actividades desenvolvidas com
vista à descoberta e detecção de oportunidades e criação de empreendimentos como
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respostas às necessidades de aproveitamento dessas oportunidades”7. Esta definição
pressupõe a valorização de características individuais como sejam, a persistência, a
motivação, o optimismo e a capacidade de iniciativa. É sobretudo nessa acepção que o
conceito de empreendedorismo é utilizado no Programa Escolhas.
Trata-se assim da passagem de uma perspectiva claramente economicista para uma
outra comportamentalista, sustentada por alguns cientistas sociais que enfatizam as
qualidades pessoais dos indivíduos. Sintetiza-se no Figura seguinte, a discussão entre
estas duas concepções polarizadas, fazendo emergir ideais-tipo de empreendedores
(A) e (B) e a proposta de uma concepção mais complexa que vai integrar os dois
pontos de vista com reforço dos factores estruturais (C):

7

Citado por Firmino, Francisco, Empreendedorismo dos Imigrantes Cabo-Verdianos em Portugal, 2011)
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Figura 5. Empreendedorismo – perspectivas conceptuais

Perspectiva Economicista

Perspectiva Comportamentalista

a) Detecta oportunidades de
negócio assumindo riscos

a) Persistência; motivação;
optimismo

Perspectiva Integrada

a) Características individuais
b) Competências técnicas e
profissionais dos indivíduos
a) Estrutura do mercado de
trabalho;

b) Agente de mudança
b) Intuitivo e criativo

b) Educação;
c) Mercados financeiros;
d) Instituições de I&D;

c) Cria novos mercados

e) Infra-estruturas;

d)Novas formas de produção

c) Procura a auto-realização

e) Novos produtos

Concluindo,

fomentar

f) Gestão;
g) Instituições.

as

competências

empreendedoras

apostando

nas

potencialidades individuais – Medida V – a par, quer das acções de formação
profissional que promovem a empregabilidade, quer do envolvimento dos agentes
económicos - Medida II – favorece a construção de projectos de vida de sujeitos mais
confiantes, mais capazes, mais integrados nos vários domínios da sociedade
portuguesa.

54
D I N Â M I A - C E T

AVALIAÇÃO EXTERNA DO PROGRAMA ESCOLHAS 2010-2012
RELATÓRIO FINAL
_________________________________________________________________________________________________

2.2.4 A perspectiva dos projectos: uma aposta generalizada sem
diagnóstico

A promoção da autonomia visa a independência económica e social dos jovens do
Escolhas num contexto onde as oportunidades são escassas e onde as capacidades
individuais e a resiliência têm uma importância crescente. Não se trata de valorizar
competências apenas para a inserção no mercado de trabalho mas o desenvolvimento
de competências empreendedoras nos jovens”. Valoriza-se assim um trabalho de
reforço de capacidades individuais (características pessoais, valores, motivações) e, de
iniciativa (capacidade de procura de oportunidades, de organização, de trabalho em
equipa, de liderança, etc.).
Ora nestes meios sociais, há um conjunto de factores que penalizam esse
desenvolvimento, particularmente, pela atracção que algumas actividades. Os
comportamentos de risco (consumo de álcool, violência, etc.) e o tráfico e consumo de
drogas,

tendencialmente

nas

zonas

metropolitanas,

são

as

problemáticas

omnipresentes.
Tal como para a capacitação a importância de uma intervenção neste domínio surge
muitas vezes implícita. Importa também ter em conta alguma nebulosidade em torno
da operacionalização desta dimensão da intervenção. Para além da implementação do
manual do empreendedorismo as iniciativas com esse fim são muito vagas e procuram
atingir diferentes fins. No caso do projecto B, cujo coordenador se cita a seguir, a
empregabilidade surge no horizonte da promoção do empreendedorismo, noutros
projectos assume uma dimensão cívica, noutros ainda a sua promoção fica
comprometida pela necessidade de promover competências pessoais e sociais, cuja
ausência dificulta qualquer trabalho subsequente.
“Neste momento voltamos as baterias para outra área, e o projecto tem-se
destacado por isso, para o empreendedorismo, ou seja os jovens já conseguiram

55
D I N Â M I A - C E T

AVALIAÇÃO EXTERNA DO PROGRAMA ESCOLHAS 2010-2012
RELATÓRIO FINAL
_________________________________________________________________________________________________

algumas habilitações, temos jovens com o curso de comércio, temos jovens com
cursos de informática, agora era necessário trabalhar com eles outros
interesses. Temos a rádio on, o reciclaPC [actividade de reciclagem de
computadores], actividades mais viradas para a empregabilidade. Ou seja neste
momento estamos a capacitá-los para o mercado de trabalho, que é isso que se
pretende.” (coordenador, projecto B)

Aparentemente, ainda que na génese de algumas problemáticas se encontrem a falta
de competências pessoais e sociais, é o seu impacto que se torna visível,
designadamente os comportamentos de risco ou mesmo a deficitária inserção escolar,
e que desperta para a necessidade de uma intervenção que, por sua vez, é, reside em
grande parte, ao nível daquelas competências básicas.
Embora no caso do Programa Escolhas, a amplitude de idades e problemáticas seja
especialmente extensa e inter-relacionada, é possível sistematizar um conjunto de
referenciais que constituem de alguma forma a “cultura” do Programa, pese embora a
diversidade de contextos, instituições e lógicas que recobrem hoje os vários projectos
Escolhas.

Identificaram-se

um

conjunto

de

pressupostos

operacionais

de

desenvolvimento positivo da juventude que se consubstanciam nos princípios práticos
de: 1) Promover a interacção humana e a resiliência; 2) Promover as competências
sociais, emocionais e cognitivas; 3) Promover competências morais; 4) Promover
claramente a autodeterminação, identidade positiva e opinião face ao futuro; 5)
Fornecer oportunidades para a participação e exercício de normas sociais8.
Apesar de identificado, o défice de competências pessoais e sociais é uma
problemática particularmente pouco apontada pelos projectos estudados9. No
entanto, a sua promoção é um dos objectivos mais propostos e até considerado um

8

Ver o desenvolvimento destes princípios orientadores da acção no Relatório de Avaliação Escolhas
2006/2009 – 1º Relatório Preliminar, Agosto 2008, 1 p.36 e seguintes.
9
Parece existir uma certa descoincidência entre problemáticas identificadas e objectivos definidos.
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dos mais alcançados, como veremos mais adiante. São vários os projectos que
mencionam impactes significativos ao nível destas competências, nomeadamente a
responsabilização, autonomia, auto-estima, entre outros.
A ausência de oportunidades gera na população mais pobre um sentido de vivência do
imediato e um apagamento de projectos de longo ou médio prazo. Os projectos, são
sensíveis ao que apelidam de “falta de projectos de vida” por muitos destes jovens e
famílias. Segundo um elemento da equipa técnica do projecto A, “vivem muito pelo
básico”, procurando responder às necessidades diárias, sem uma planificação a médio
e longo prazo.
“Este projecto, como outros, parecem-nos, e são importantes e devem ter
continuidade, no sentido de capacitar os nossos adolescentes e os nossos jovens
para não só a integração escolar mas também relativamente aos comportamentos
de risco de forma a que eles possam ter mais competências pessoais e sociais
quando chegarem à altura de tomar a decisão de tomar ou não tomar substâncias
psicoactivas tenham uma decisão do nosso ponto de vista mais acertada.
(consórcio, projecto A)

2.3 Emprego e Empregabilidade

2.3.1 A difícil problemática da inserção pelo trabalho

Para Gaulejac e Taboada Leonétti (1994) o crescimento exponencial do número de
excluídos tem sido explicado pela ruptura operada em três dimensões fundamentais
da vida em sociedade. A primeira é a dimensão económica que prevê a inserção e a
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participação social, através de actividades de produção e de consumo (trabalho e
recursos materiais). A segunda, traduz-se numa dimensão social que envolve a
integração em grupos primários e na sociedade global através dos laços sociais
institucionais. A terceira, tem ancoragem numa dimensão simbólica definida pelas
normas e valores comuns e pelas representações sociais que contribuem para definir
os lugares sociais. É o sistema de valores de uma determinada sociedade que define,
por defeito, o “fora da norma” enquanto indivíduo sem valor e sem utilidade social.
A primeira dimensão é a mais problemática na sociedade actual, muito
particularmente em Portugal e nestes contextos sociais onde o Programa intervém e
traduz a importância desempenhada pela inserção do indivíduo no “mundo” do
trabalho, pois este transformou-se num dos critérios fundamentais de integração
social. Através dos rendimentos que o trabalho proporciona, o indivíduo pode
participar economicamente na vida social e também garantir as condições para a
constituição da sua própria identidade social.
Ora, desde os anos 2000 que a capacidade do mercado de trabalho em integrar uma
parte significativa da população activa é uma preocupação internacional, europeia e
nacional. A economia não está a gerar suficiente emprego e a qualidade do trabalho
gerado também parece insuficiente. Na Europa e em todos os países, há perdas de
emprego muito significativas e essas perdas não têm compensado o emprego gerado
nos países emergentes, nomeadamente, nos países asiáticos. Mas ainda em países
onde cresce o emprego este é, frequentemente, realizado em part-time (involuntário)
e de natureza informal O número de pessoas que está desempregada há mais de um
ano cresceu em quase todos os países, em muitos casos, significativamente 10.
O Trabalho é essencial para a coesão social mas a crise financeira actual e a lógica de
medidas de “combate à crise” fazem com que hoje, as políticas estejam assentes mais
no aumento da competitividade e na regulação financeira do que na criação de

10

OIT, .World of Work Report 2010: From one crisis to the next?
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emprego. Desde o início da crise que os rendimentos reais do trabalho aumentam
menos do que o justificaria os ganhos de produtividade, tendo como consequência um
crescimento das desigualdades e o aumento do leque salarial para valores nunca antes
atingidos. A ausência de trabalho está a gerar forte agitação social num número
significativo de países11.
Para além deste contexto internacional, também em Portugal existem algumas
pesquisas realizadas sobre estas temáticas, nomeadamente as que se centram nos
processos de transição para a vida adulta como o fez o trabalho pioneiro de José
Machado Pais (1991; 1993), principalmente na óptica de procurar compreender o
modo como os jovens percepcionam o futuro e a articulação das suas vidas
profissional e familiar, enquanto adultos. Nos últimos anos são de referir estudos de
âmbito mais vasto em que alguns destes tópicos têm sido abordados,
designadamente, a transição escola-trabalho. (Alves, 1998; Pais, 1998a; Pais, 1998b;
Pais, 2001).
A inserção dos jovens na vida activa tende, pois, a passar de trajectos lineares (da
escola para o trabalho) para “trajectórias yo-yo”, alternando entre períodos de
desemprego, emprego precário e formação (Pais, 2001). Segundo Machado Pais
(2001), a situação de inserção precária no mercado de trabalho tem gerado situações
de dependência e de instabilidade, fomentando economias informais e nem sempre
legais e dificultando os naturais projectos de independência familiar e de constituição
de família própria.
Esta instabilidade do mercado de trabalho e a procura de uma mobilidade profissional
ascendente exige, certamente, uma enorme resiliência, força de vontade e capacidade
de perseverança num projecto de médio e de longo prazo, condições que estão muito
afastadas das estratégias de vida das camadas etárias mais jovens (abaixo dos 24

11

Um aumento significativo do mal-estar está-se afirmando e nota-se que em 82 países em que há
informação, mais de ¾ dos interrogados indicaram que a sua qualidade de vida está em declínio. Entre
os que estão empregados em 71 países mais de 2/3 consideram-se agora menos satisfeitos com o
trabalho. (OIT: 2010)

59
D I N Â M I A - C E T

AVALIAÇÃO EXTERNA DO PROGRAMA ESCOLHAS 2010-2012
RELATÓRIO FINAL
_________________________________________________________________________________________________

anos). É uma lógica circular tão coerente como destrutiva pois à instabilidade
profissional responde, no plano psicológico, uma “indeterminação” juvenil, que induz a
um comportamento de fuga, consciente ou não, no que diz respeito a qualquer acto
ou relação que exija o compromisso para além de um limiar em que o indivíduo deixa
de dominar a situação.
Mas, intuitivamente, esta acumulação de obstáculos à inserção socioprofissional não
gera necessariamente, o sentimento de abatimento ou de receio que se poderia
imaginar. Assim, embora uma certa desconfiança em relação à sociedade transpareça
frequentemente no discurso, estes jovens tendem a minorar a sua marginalidade face
ao mercado de trabalho, preenchendo os seus tempos de desocupação por actividades
de sociabilidade e de lazer compensatórias e mobilizando todo um vocabulário
associado à cultura artista (criatividade, talento, etc.) para explicar a sua frustração em
relação às oportunidades de emprego que lhes são oferecidas.
Os elevados níveis de desemprego e de emprego precário nas zonas sensíveis tem sido
não apenas um factor de insatisfação mas também de fechamento num universo local
sem ambições e, frequentemente, com manifestações de revolta.

2.3.2 Como agir no contexto de uma sociedade sem trabalho?

Esta questão angustiante na sociedade de hoje toma particular ênfase nestes meios
sociais característicos da intervenção Escolhas. Como recriar identidades sociais sem a
identidade pelo trabalho? Como integrar-se numa sociedade de consumo sem acesso
ao dinheiro. Como preparar-se para aproveitar as poucas oportunidades que ainda
surgem?
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Quadro 8. Problemáticas relacionadas com o Emprego e a Empregabilidade diagnosticadas nos
territórios intervenção, projectos escolhas 4ª fase
III. Emprego e Empregabilidade

Nº de projectos

%

Desocupação/desemprego juvenil

75

56,8

Défice de oferta de emprego e formação profissional

40

30,3

Fonte: informação produzida a partir das candidaturas aprovadas - AGIL

Este desafio é particularmente importante no Programa Escolhas 4ª fase, na medida
em que integra, explicitamente, as dimensões da qualificação profissional e do
emprego. Duas estratégias pragmáticas estão desenhadas. Trata-se por um lado, do
pressuposto - empiricamente validado - de que é mais fácil aos mais qualificados
encontrarem trabalho e remunerações compatíveis do que aos que não dispõem de
habilitações e, nesse sentido, a aposta na educação e formação profissional mantém
um lugar importante e reforça mesmo as dimensões de intervenção. Considera-se que,
nesta fase de menores oportunidades ao nível do emprego se torna importante fazer
os jovens acreditar que é uma oportunidade para incrementar as competências e as
qualificações.
O Escolhas 4ª geração coloca esta problemática não apenas nas mãos dos jovens mas
no elevado desafio de trazer, para esta intervenção, empresas que possam participar
quer na formação, quer no emprego. Esta aproximação entre o económico e o social,
fomentada pelas relações de proximidade capazes de gerar novas solidariedade na
inclusão é, talvez, a dimensão mais inovadora e o desafio mais complexo com que o
Escolhas se defronta hoje.
Trata-se de reinventar um novo paradigma da relação entre capital e trabalho
acreditando que, neste momento, a economia é sensível à dimensão de satisfação das
necessidades humanas e assume, em contextos de desenvolvimento local, um
protagonismo essencial.
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Por outro lado, uma segunda dimensão estratégica, que decorre desta penúria de
emprego, é-nos formulada por Dominique Meda, no seu livro Le Travail, une valeur en
voie de disparition. A autora considera que o trabalho não pode mais ser considerado
como «la manière exclusive de créer et de maintenir le lien social». A integração social
deve reforçar muitos outros laços tradicionais, alguns em erosão, a família, a
vizinhança, a escola, as relações amorosas, o desporto ou mesmo a política.
Neste sentido, o trabalho realizado ao nível do associativismo, da relação e suporte às
redes sociais locais e a novas redes a gerar encontra a sua pertinência neste reforço de
nós e de laços que permitem às crianças e jovens não se encontrarem sós num mundo
difícil, encontrando recursos e referências positivas para o seu enraizamento.

2.3.3 A Inserção pelo trabalho vista pelos projectos: a reconciliação com as
dificuldades e a culpabilização do sistema social

A inserção laboral dos jovens constitui uma dimensão da intervenção fundamental, até
porque estamos perante um grupo populacional que maioritariamente regista
percursos escolares curtos, rematados, algumas vezes, por formações profissionais.
Os projectos são sensíveis ao actual contexto socioeconómico penalizador para a
inserção no mercado de trabalho de todos e com particular incidência nos jovens,
mesmo os mais qualificados. Mas não se trata apenas de questões ligadas ao
funcionamento do mercado de trabalho, são ainda questões articuladas com as
penalizadoras condições de vida ou até questões culturais de estigmatização destas
populações.
Nesse sentido, atribui-se ao actual momento de desenvolvimento do país as
dificuldades de parte significativa dos jovens não apenas em manter emprego, mas na
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manutenção de grandes níveis de precariedade laboral e salários muito baixos. Este
cenário externo, no discurso dos entrevistados vem associado a factores intrínsecos,
como a falta de competências para a empregabilidade e as baixas qualificações, difíceis
de reverter pela actual diminuição de oferta formativa que colocam este grupo
populacional numa condição de desvantagem.
“É muito mais difícil conquistá-los para qualquer solução que possa existir. Mais
a mais porque as perspectivas são de desemprego ou de emprego não
qualificado.” (equipa técnica, projecto L)
“Estão todos sem conseguir emprego, e miúdos até com muitas competências
(...) [jovens que] não precisariam deste empurrão para se integrar e agora já
precisam. Isto é complicado) ”.(coordenador, projecto D)
Mas não são apenas as dinâmicas do mercado de trabalho que penalizam estes jovens,
as suas próprias condições de vida não são motivadoras para percursos de inserção:
“Eu não posso pedir a um jovem que vá procurar um emprego quando ele não
tem sequer condições em casa para tomar um banho.” (coordenadora, projecto
J)
As questões étnicas, são colocadas sobretudo face às populações ciganas onde se
refere que a origem étnica é mais um factor dificultador da inserção laboral. Muitas
vezes é recíproco, ou seja, por questões culturais esta população não pretende
abandonar a venda ambulante mas também há uma consciência clara por parte de
equipa técnica e do público da dificuldade de lhes ser atribuído um posto de trabalho.
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2.4 Dinâmicas Comunitárias e Cidadania

2.4.1 O complexo campo da “intervenção comunitária”

O trabalho com a comunidade em geral, como uma das problemáticas de intervenção
do Programa Escolhas 4ª geração, coloca dois tipos de questionamento. Um primeiro
problema é de natureza conceptual e interroga o significado de «intervenção
comunitária» no contexto de um programa orientado para crianças e jovens. O
segundo questionamento contém uma dimensão mais empírica. De facto, o treino do
Programa situa-se, sobretudo, ao nível da intervenção com crianças e jovens enquanto
que a intervenção comunitária tem uma outra lógica colocando necessidades
diferentes de recursos e competências das equipas técnicas.
Face ao contorno geográfico dos projectos, os problemas identificados estão
sobretudo relacionados com as condições de vida das populações locais a que se
acresce a dimensão estigmatizante de bairros, física e socialmente mal integrados na
cidade, com uma presença de imigrantes ou dos seus descendentes.
Quadro 9. Problemáticas relacionadas com as Dinâmicas Comunitárias e Cidadania diagnosticadas nos
territórios intervenção, Projectos Escolhas 4ª Fase
Nª de
IV. Dinâmicas comunitárias e cidadania
projectos
%
Pobreza, desemprego e baixas qualificações
118
89,4
Défice de condições sanitárias, equipamentos
sociais e cuidados de saúde primária

100

75,8

Inserção de imigrantes e minorias étnicas

68

51,5

Estigmatização e isolamento físico e social da
população

56

42,6

Baixa participação cívica da comunidade

28

21,2

Fonte: informação produzida a partir das candidaturas aprovadas - AGIL
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O Programa Escolhas desde sempre se definiu como um programa de intervenção
territorial, isto é, como um programa que não se concentra apenas numa problemática
como o insucesso ou o abandono escolar mas, contextualiza essa dimensão, numa
comunidade local geralmente entendida como um sistema de acção integrado.
Subjacente a esta definição de projectos de intervenção comunitária está a noção de
que a sociedade não é apenas um conjunto de indivíduos atomizados mas repousa
sobre a existência de laços sociais concretos que são protagonizados por organizações
e instituições, famílias, vizinhanças, clubes, grupos associativos vários, etc..
Sociologicamente falando, a socialização primária e secundária está ancorada nestas
organizações e instituições que detêm um papel fundamental na inserção social,
sobretudo de crianças e jovens, na definição de um contexto com estabilidade,
afectivamente positivo, que permitirá àqueles assumirem, também eles, papéis sociais
duráveis e estáveis. As diferentes instâncias de integração (família, escola, vizinhança,
trabalho) permitem construir papéis e estatutos sociais que serão a referência destes
jovens, na sua vida adulta.
Nestas instituições a família tem um papel fundamental na medida em que, para além
do seu papel de afecto e solidariedade, partilha recursos e permite um sentimento de
pertença e de segurança essencial para quem é menor de idade.
Mas o trabalho comunitário é bem mais do que um bom funcionamento das
instituições pois está ancorado num sentido de pertença e de solidariedade colectiva
que gera identidades. Permite projectos locais de desenvolvimento e formas de
descoberta e activação de recursos materiais mas também, organizacionais e
simbólicos, de resolução de problemas e necessidades. Os “condimentos” do “local”
que permitem fazer emergir novas formas de acção colectiva são, em primeiro lugar, a
identidade local, entendida como um enraizamento, nem comunitário nem societário,
mas comunicacional que advém de um conjunto de recursos, imaginários e afectos,
que são a energia disponível para um processo de comprometimento na acção
colectiva e que advém de longas histórias de relacionamento e experienciação - de um
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“sítio” - mas também de uma instância de socialização, na diversidade das suas
componentes. É essa identidade local que permite formas de acção colectivas que
tragam sentido ao agir comunicacional. Frequentemente, quando existem lideranças
mobilizadoras, organizam-se projectos, como instâncias socializadoras por excelência,
dessas formas de acção colectiva, agora contratualizadas.
A capacidade de emergência de novas formas de acção que podem protagonizar
gérmenes de inovação advém, em larga medida, dessas características da
territorialização do desenvolvimento que implica a íntima articulação entre as várias
instâncias da mudança social: o económico, o sociocultural, o ambiental, etc. e
obrigam a uma visão sistémica e integrada12. A ideia é de que, separadamente, cada
uma destas esferas apresenta problemáticas quase insolúveis mas que a integração
estratégica das soluções de forma multidimensional permitiria dar saltos estruturantes
na resposta às necessidades e na resolução dos problemas.
Nesse sentido e agora no campo da clarificação empírica do trabalho com a
comunidade, o que se espera é exactamente o reforço dessas dimensões de vida
colectiva como recurso e contexto de vida das crianças e jovens abrangidos pelo
projecto. Não nos referimos tanto ao trabalho sobre as « competências parentais » ou
às relações individualizadas com associações locais mas, sobretudo, à animação de um
colectivo de vida, que a comunidade pode mobilizar para garantir a inserção, o
compromisso social e a qualidade de vida destas crianças. Esta perspectiva pode e
deve ser vista de ambos os lados, do lado da comunidade, como oportunidade para a
inserção dos jovens mas também, da parte dos jovens como compromisso de
cidadania na dinamização e resolução de problemas da comunidade.

12

Esta valorização do endógeno não recusa, antes pelo contrário, os recursos exógenos mas integra-os
nessa lógica de desenvolvimento de forma permitir a mudança e a modernização.
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2.4.2 A intervenção comunitária do ponto de vista dos Projectos: uma
grande sensibilidade ao território

A sensibilidade às crianças e jovens não impede uma reflexão e sensibilidade dos
técnicos dos projectos estudados ao contexto envolvente. Os princípios de organização
comunitária

permanecem

válidos para

a

filosofia

do

Programa

Escolhas,

nomeadamente, no que se refere:


Ao reforço das instituições e organizações locais no exercício do seu papel de
cidadania e de procura de redes de solidariedade e de recursos de suporte às
famílias: particular importância terá aqui a Rede Social e a organização dos serviços
públicos locais para melhorar a capacidade de acesso e a adequação dos recursos
às necessidades da população alvo;



À organização das crianças e jovens em acções de responsabilidade conjunta de
forma a desenvolver o sentido da comunidade e das suas necessidades agindo em
função de solidariedades várias eticamente fundamentadas;



À despistagem de novos recursos, nomeadamente, na área da formação, emprego
e empreendedorismo que decorram deste enraizamento comunitário;



A uma acção integrada, multissectorial e mais complexa permitida pelo
cruzamento de várias visões e capacidades fornecidas pelos recursos e parceiros
locais;



A um espaço social activo definido como uma rede social que se constitui como
meio de vida. Apelando à aliança entre o sector público, o sector social e o sector
empresarial será possível reconstruir políticas públicas e outras formas de parceria.

A intervenção realiza-se em territórios, maioritariamente, pautados pela precariedade
socioeconómica, onde o desemprego, as carências económicas, a precariedade laboral,
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as baixas qualificações são uma realidade constante. Dependendo do território de
intervenção, as problemáticas mais frequentemente identificadas são:


Problemas habitacionais, como seja a ilegalidade das habitações, no caso do
projecto C, ou as habitações abarracadas nos projectos J e A. No primeiro caso,
o bairro não dispõe sequer de um ponto de água potável, acarretando
problemas para a saúde pública, havendo já registo de algumas epidemias;



Indicadores de criminalidade e actividades ilícitas, como o tráfico de
estupefacientes e outros materiais que espalham um sentimento de
insegurança pelas comunidades;



Isolamento geográfico das comunidades ciganas no projecto J e A, neste
último, uma das comunidades com onde se intervém vive num abarracado
situado junto a um estabelecimento prisional, num descampado;



Um

fechamento/isolamento

territorial

simbólico,

particularmente

mencionado por projectos a intervir em contexto de bairros sociais;
“Eu acho que um dos grandes problemas da inserção social é as pessoas e os
bairros normalmente viram-se muito para o seu bairro; o mundo deles é o bairro.
Nós, com este projecto e este tipo de coisas tentamos fazê-los ver o mundo, que há
mais de mundo para além do bairro.” (equipa técnica, projecto C)
“Não há identificação com a cidade. Apesar dos bairros se encontrarem dentro da
cidade ao início do projecto muitos jovens, quando se lhes perguntavam: - o que
fizeste este fim-de-semana, diziam: - Fui a cidade.” (equipa técnica, projecto L)


Um défice de equipamentos sociais que propiciem actividades diversas a este
público, sobretudo actividades de lazer que evitem e previnam a adopção de
comportamentos de risco;

“X tem um grande défice de estruturas, equipamentos, que ocupem estas crianças,
que

as

conduz

facilmente

à vida

da

rua, o

negativo”.(coordenador, projecto B)
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E finalmente, a conflitualidade inerente a multiculturalidade de alguns
territórios.

“Bairro caracterizado “ (...) por uma multiculturalidade muito forte: indianos,
ciganos, negros, portanto. E que se percebia distintamente que as pessoas não se
misturavam”; (consórcio, projecto C)

Figura 6. Problemáticas diagnosticadas nos territórios dos projectos alvo de estudo de caso

EDUCAÇÃO
FORMAÇÃO

CAPACITAÇÃO
EMPREENDEDORISMO

EMPREGO
EMPREGABILIDADE

- Pobreza, desemprego
e baixas qualificações

- Inserção escolar

deficitária
- Dificuldades de
acompanhamento dos
percursos escolares
pelas famílias

DINÂMICAS
COMUNITÁRIAS E
CIDADANIA

- Comportamentos de
risco

- Desemprego juvenil

-Inexistência de
projectos de vida

-Défice de
competências para a
empregabilidade

-Défice de
competências
parentais

- Défice de condições
sanitárias,
habitacionais,equipamentos sociais
. Dificuldade na
inserção de imigrantes
e minoriais étnicas
- Isolamento e
fechamento
- Criminalidade

Fonte: Informação recolhida nos estudos de caso, 2012

Apesar dos projectos procurarem ter uma abrangência sistémica nas problemáticas
que atingem as crianças e jovens dos seus territórios, parece existir nalguns projectos
um sentimento de incapacidade. Segundo o projecto E, a sua intervenção atinge as
problemáticas mais gravosas mas não têm respostas suficientes.
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“Problemas identificados e que nós não abrangemos, não existem. O que
existem é problemas identificados e que nós tentamos colmatar, mas que não
conseguimos colmatar a 100% como pretendíamos”. (coordenador, projecto B)
“Para mim os problemas mais sérios deste território neste momento têm a ver
com tráfico e jovens muito pequenos no tráfico... Ou seja, é muito difícil
trabalhar essa temática, nem sei como é que... Nós temos uma série de miúdos
que são aqui nossos e depois se perdem e que continuam a cá vir e que
explicam porque é que estão a traficar, mas depois é muito complicado arranjar
aqui saídas. (coordenador, projecto D)
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3.

IMPLEMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA

3.1 Destinatários e Destinos: o diagnóstico que faltava

Este ponto do relatório resulta da análise da informação recolhida através de um
inquérito por questionários aos jovens intervencionados pelos doze projectos-casos
observados no âmbito da avaliação externa.
A aplicação dos questionários foi feita directamente pela equipa de investigação por
forma a controlar e garantir a qualidade da informação e, antes disso, incentivar a
participação. Importa referir que os timings previstos para esta recolha foram
largamente ultrapassados, facto inesperado e que se deveu a três ordens de factores:
i) dificuldade em encontrar os jovens, sobretudo, dos 14 aos 18 anos o que obrigou a
repetidas incursões no terreno, muitas vezes sem qualquer sucesso; ii) algum
desajuste entre o público previsto em candidatura, ao nível dos escalões etários e da
caracterização étnica, e o público encontrado; iii) Dificuldade em distinguir
destinatários de beneficiários. O questionário destinava-se a destinatários; iv)
obstáculos sérios ao nível da literacia e capacidade de abstracção o que obrigava a
explicações minuciosas sobre os conteúdos das perguntas (a título de exemplo,
quando se perguntou qual a nota de 0 a 20 a atribuir a vários itens, alguns jovens
respondiam 22, 24, não entendo o significado da escala avaliativa).

71
D I N Â M I A - C E T

AVALIAÇÃO EXTERNA DO PROGRAMA ESCOLHAS 2010-2012
RELATÓRIO FINAL
_________________________________________________________________________________________________

Os objectivos do inquérito desenham-se do seguinte modo:
a) Construir uma sociografia que identifique os referenciais culturais a partir das
origens geográficas dos próprios e dos seus ascendentes;
b) Identificar a percepção da coesão social da comunidade e do meio envolvente;
c) Reconhecer a auto-estima dos jovens em diversas dimensões;
d) Dar conta das percepções sobre a Escola e a Formação;
e) Perceber que valores as famílias priorizam, do ponto de vista dos jovens;
f) Identificar expectativas da família e do próprio face ao futuro;
g) Obter a avaliação das actividades e do projecto/programa e seus impactes;
h) Identificar a representação acerca do projecto e do programa escrutinando-se
uma eventual existência de uma “Identidade Escolhas”.

3.1.1 Caracterização da amostra

A concepção da amostra assentou no pressuposto da importância de diferenciar os
jovens quanto aos grupos etários – as medidas e objectivos de intervenção variam
necessariamente, em função da idade – e quanto ao que passa a ser designado por
“grupo de pertença”. Este desenha-se em função da etnia/cultura: “descendentes de
imigrantes” com maior representação dos PALOP’s; “minorias étnicas” que classifica os
indivíduos de etnia cigana; e “outros portugueses”.
O quadro abaixo indicado revela a distribuição da amostra pelas diversas categorias,
comparando os quantitativos que estavam previstos com os que foram possíveis:
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Quadro 10. Desenho da amostra
Idade

Amostra
prevista
31,2

Amostra
realizada
37,4

14-18

58,5

19-24
Total

11 a 13

Diferencial

Grupos de pertença

Amostra
prevista
38,0

Amostra
realizada
41,4

Diferencial

+8,2

Descendentes
imigrantes

48,8

-9,7

Minorias étnicas

18,5

13,1

-5,4

10,3

13,8

+3,5

Outros portugueses

43,6

45,5

+1,9

100,0

100,0

100,0

100,0

de

Total

+3,4

Fonte: Inquérito por questionário aos jovens, 2012

O diferencial negativo de cerca 10% de jovens com idades compreendidas entre 14 e
18 anos na amostra realizada quando comparada com a prevista, após variadíssimas
incursões no terreno e esforços multiplicados, revela, ainda que de forma indirecta, a
fraca assiduidade e/ou estabilidade deste segmento nas actividades correntes dos
projectos. Este défice foi compensado com o recurso a jovens do escalão etário
anterior, franja mais mobilizada e presente nos quotidianos dos projectos. Aparte
deste desvio pode afirmar-se que, grosso modo, a amostra observada respeita a
heterogeneidade proporcional no que se refere aos critérios que estiveram a
montante da sua constituição.

Procurou-se igualmente estratificar a amostra segundo a zona no qual se inscreve o
projecto: a maioria dos inquiridos é da zona de Lisboa (57,6%), seguindo-se o
Norte/Centro e com menor representação, a zona Sul:
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Gráfico 3. Distribuição da amostra por localização dos projectos

15,5%
26,9%

Norte/Centro
Lisboa
Sul

57,6%

Fonte: Inquérito por questionário aos jovens, 2012

3.1.2 Trajectórias geográficas e referenciais culturais: um universo de
multiculturalidade dominante

Após uma descrição sociográfica básica das crianças e jovens inquiridos – idade, género e

escolaridade - entende-se por útil desvendar as matrizes culturais que os enformam e
informam, no sentido de, em primeiro lugar, enfatizar a pertinência do Programa
Escolhas - em particular da medida III que “visa contribuir para a dinamização
comunitária e cidadania” - e, em segundo lugar, fornecer pistas para a compreensão
de atitudes, práticas, opiniões, avaliações e impactes que se escrutinam por via do
questionário.
A maioria dos inquiridos é do sexo masculino e a média de idades é de 15,2 anos.
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Gráfico 4. Distribuição da amostra por género

39,7%

masculino
60,3%

feminino

Fonte: Inquérito por questionário aos jovens, 2012

A forte presença masculina pode, hipoteticamente, ser explicada por dois factores de
ordem distinta: um, ancorado no próprio trabalho de terreno, onde alguns jovens
foram contactados enquanto decorriam as suas actividades, estas marcadamente
masculinas (exemplo: CEF de electrónica); outro factor, eventualmente, pode ser
imputado às características do público-alvo de intervenção do PE, cuja actuação
privilegiada se centra nas temáticas da integração das crianças e jovens no sistema de
ensino. É conhecido o melhor desempenho escolar das raparigas, a nível nacional e em
todos os graus de ensino e, por isso mesmo, serem os rapazes aqueles que, com maior
peso, pontuam presença nas listas do insucesso escolar, abandono escolar,
comportamentos de risco e outras áreas problemáticas. O quadro abaixo atesta a
maior taxa de abandono escolar precoce dos indivíduos do sexo masculino (28,2%)
quando comparada com a do género feminino (18,1%), a nível nacional.13

13

Esta taxa refere-se à população com idade entre 18 e 24 anos, sem o secundário completo, que
completou o 3.º ciclo de escolaridade ou não, e que não inserida em qualquer programa de
educação/formação.
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Quadro 11. Taxa de abandono precoce de educação e formação: total e por sexo
Sexo
Tempo
Total

Masculino

Feminino

1992

50,0

56,2

44,2

1993

46,7

52,9

40,7

1994

44,3

49,4

39,2

1995

41,4

47,1

35,5

1996

40,1

45,6

34,4

1997

40,6

46,8

34,4

1998

T 46,6

T 52,0

T 41,2

1999

44,9

50,8

38,9

2000

T 43,6

T 50,9

T 36,3

2001

44,2

51,6

36,7

2002

45

52,6

37,2

2003

41,2

48,7

33,6

2004

39,4

47,7

31

2005

38,8

46,7

30,7

2006

39,1

46,6

31,3

2007

36,9

43,1

30,4

2008

35,4

41,9

28,6

2009

31,2

36,1

26,1

2010

28,7

32,7

24,6

2011

T 23,2

T 28,2

T 18,1

Fonte: de Dados: INE - Inquérito ao Emprego
Fonte: PORDATA, última actualização: 2012-03-12 15:23:51

Uma explicação adicional de natureza cultural, prende-se com o facto das raparigas
ciganas estarem arredadas dos contextos escolares. Contudo, são apenas hipóteses
interpretativas para a sobre-representação do género masculino, pelo menos, nos
projectos em avaliação.
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O capital escolar preponderante corresponde ao 2º ciclo do ensino básico – cerca de
80% tem o 4º ou 6º ano completos. Não obstante, 13,8% ter entre 18 e 24 anos só
3,4% têm o 11º ou 12º ano completos, por exemplo, um indício de insucesso ou
abandono escolar:

Quadro 12. Nível de escolaridade completo
N

%

Menos que 4ºano

9

3,0

4ºano completa

87

29,3

6º ano completo

147

49,5

9º ano completo

44

14,8

11º ano completo

5

1,7

12º ano completo

5

1,7

297

100,0

Total

Fonte: Inquérito por questionário aos jovens, 2012

Então, como se distribuem os jovens inquiridos pela geografia de origem?
Mais de 20% dos inquiridos não nasceram em Portugal: perto de 12% são naturais dos
PALOP, seguindo-se cerca de 6% dos países da Europa do Leste e residualmente, 3%
são naturais de outros países. Os restantes nasceram em território nacional, como se
observa no gráfico abaixo desenhado:
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Gráfico 5. Naturalidade dos jovens inquiridos
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Fonte: Inquérito por questionário aos jovens, 2012

Apesar de 80% ter nascido em Portugal, os referenciais culturais em que se movem as
crianças e jovens inquiridos, extravasam a portugalidade. Com efeito, cerca de 42%
têm pais nascidos em terras estrangeiras e, mais ainda - 44% - mães igualmente com
origem estrangeira. Assim, pode arriscar dizer-se que uma parte muito significativa dos
inquiridos (40 a 44%) intervencionados pelo Programa é imigrante de 1ª e 2ª gerações.
Cerca de 30% (pais e mães) são originários dos PALOP’s, à volta de 7% de terras da
Europa do Leste e 5% de outras origens.
Àquele valor de 80% de jovens nados em Portugal apenas correspondem cerca de 60%
de pais com a mesma naturalidade14. Atendendo ao papel primordial da família,
enquanto

agente

socializador, na formação

das crianças enquanto

seres

individualizados – processo de individuação - mas ao mesmo tempo seres sociais,
resultado de um complexo de identificações a que a vida em sociedade obriga, então
percebe-se como é relevante o facto dos pais, de uma boa parte dos jovens inquiridos,
terem as suas raízes fora do espaço nacional. Como nota Lima dos Santos, “fase do
processo que conduz do indivíduo à colectividade, a família é um veículo de modelos
sociais, um instrumento de «socialização» pelo qual os indivíduos se inserem no meio

14

Não há necessariamente uma correspondência entre os jovens nascidos em Portugal e pais nascidos
também em Portugal, e vice-versa. Podem alguns jovens terem nascido no estrangeiro e os pais terem a
sua naturalidade em Portugal.
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que os rodeia. Não sendo a único intermediário entre o indivíduo e a sociedade, ela
desempenha, no entanto, um papel fundamental na socialização das novas gerações,
assegurando a continuidade biológica e cultural das comunidades15, mediante e
mediando um qualquer sistema de normas e valores elaborado por aquelas” (Lima dos
Santos, 1969:68).

Quadro 13. Naturalidade dos pais e mães dos inquiridos
Pai (%)

Mãe (%)

Portugal

58,4

56,8

PALOP

29,7

31,0

Europa do Leste

6,8

6,8

Outros

5,1

5,4

100,0

100,0

Total

Fonte: Inquérito por questionário aos jovens, 2012

A imigração dos pais tem um tempo médio que varia entre os 16 e 18 anos (mãe - 16,7
e pai – 18,5 anos) sendo que 24% dos pais está há menos de 9 anos em Portugal. (vd.
Quadro abaixo indicado). O tempo de imigração das mães acompanha mais ou menos
a mesma distribuição. No pólo oposto do tempo, 20% estão há 30 ou mais anos em
Portugal. Acredita-se que para os jovens nascidos nestas famílias, as matrizes culturais
sejam, provavelmente, duais com todas as questões específicas da 2ª geração de
imigrantes, nomeadamente, a ambiguidade identitária, o desconforto de “estar
sentado entre duas cadeiras”. Todavia, é uma hipótese académica que carece de
confirmação empírica.

15

Sublinhado nosso.

79
D I N Â M I A - C E T

AVALIAÇÃO EXTERNA DO PROGRAMA ESCOLHAS 2010-2012
RELATÓRIO FINAL
_________________________________________________________________________________________________

Quadro 14. Tempo de imigração em Portugal, dos pais
Pai (%)

Menos de 4 anos

Mãe (%)

2,3

3,9

4 a 9 anos

15,1

24,3

10 a 15 anos

36,0

30,1

16 a 20 anos

16,3

14,6

9,3

6,8

20,9

20,4

100,0

100,0

21 a 29 anos
30 e mais anos
Total

Fonte: Inquérito por questionário aos jovens, 2012

Estes dados vêm reforçar o que já fora concluído no 1º Relatório de Progresso: “pode
considerar-se que há uma preocupação dos projectos em direccionarem-se para estes públicos
minoritários: 89 projectos direccionam-se mais para população cigana; 103 projectos têm

como target os descendentes de imigrantes; 120 projectos orientam-se para “outros”
portugueses”16.

Overview

Concluindo, o espaço de actuação do Programa Escolhas é marcadamente multicultural,
matizado por etnias, raças, culturas que se cruzam nos vários quotidianos, fazendo dessa
qualidade matéria de intervenção. Assim, os projectos desenvolvem actividades que, por um
lado, promovem a tolerância e respeito pela diferença, e ao mesmo tempo, valorizam as
culturas de origem, reforçando com isso a auto-estima de jovens integrados em minorias,
bastas vezes discriminadas pela sociedade dominante. Procura-se assim dar cumprimento ao
estabelecido na Medida III do Programa Escolhas, recorrendo a “d) Actividades que promovam
a descoberta, de uma forma lúdica, da língua, valores, tradições, cultura e história de Portugal
e dos países de origem das comunidades imigrantes”.

16

Programa Escolhas 2010-2012 - Avaliação externa 1º relatório de progresso – Junho 2011
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3.1.3 Do indivíduo aos contextos sociais

i. Auto-estima: causa ou efeito?

Como ficou expresso no relatório de progresso anterior, “as competências pessoais e
sociais têm sido um dos aspectos mais enfatizados aquando da aferição de resultados
centrados na educação não-formal, sem que se consiga, contudo, objectivar de forma
sistemática o alcance desses efeitos. Os diagnósticos apontam para a identificação de
crianças e jovens com baixa auto-estima que se reflectem, incontornavelmente, nos
resultados escolares e nos comportamentos menos adequados, que as normas sociais
impõem. Prevêem-se assim identidades pessoais pautadas por um fraco autoconceito
nas diversas esferas da vida social: família, escola, relações sociais entre pares e autopercepção”17.
Clarificando o conceito de auto-estima, este compõe-se por um nível cognitivo
(autoconhecimento; ideias de si); um nível emocional (avaliação e sentimentos
positivos ou negativos de si) e um nível comportamental (motivação e
comportamento). A imagem que o jovem cria de si não independe, obviamente, da
influência que a família, os professores, outros adultos de referência e colegas
exercem nessa construção.
No questionário utilizaram-se indicadores validados que operacionalizam o conceito de
auto-estima, recorreu-se à medida da auto-estima trabalhada por Coopersmith (SEI)
construída em 198118. A medida, originalmente é composta por 58 itens repartidos
pelas dimensões acima referidas, sendo que neste contexto serão utilizados apenas 23

17

DINAMIA/CET, Avaliação Externa da Execução Técnica dos Projectos Financiados pelo Programa
Escolhas- 2010-2012, 2º relatório de progresso, Fevereiro de 2012.
18
Coopersmith, S. (1981). The Antecedents of Self-Esteem, Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press.
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itens”19. Os inquiridos foram convidados a responder se se consideravam parecidos ou
não parecidos com os hipotéticos indivíduos que se descreviam de determinado modo.
Executou-se uma Análise em Componentes Principais de onde emergiram muito
claramente quatro conjuntos de variáveis com forte correlação interna e que se
assinalam no quadro abaixo com cores diferentes: Componente 1 (Auto-estima
familiar); Componente 2 (Reconhecimento do seu valor pelo ‘outro’); Componente 3
(Auto-estima pessoal); Componente 4 (Auto-estima escolar).

19

DINAMIA/CET, idem
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Quadro 15. Dimensões da auto-estima
Componentes
Auto-estima - Reconhecimento
família
pelo “outro”
v19.5 Os meus pais compreendemme
v19.9 Em geral, os meus pais são
atentos ao que eu sinto

,742

Auto-estima Auto-estima pessoal
escola
-,043
-,183
-,017

,733

-,110

,144

,068

v19.18 Eu e os meus pais passamos
bons tempos juntos

,728

-,069

,007

-,098

v19.14 Às vezes apetece-me fugir de
casa

-,442

,302

,388

,022

v19.11 Em minha casa ninguém me
dá atenção

-,219

,672

,087

-,053

v19.21 Na sala de aulas estou pouco
à vontade

,194

,601

-,176

,196

v19.23 A maioria das pessoas é mais
amada que eu

-,100

,588

,319

,029

v19.16 Em minha casa, sou muito
contrariado

-,208

,551

,121

,124

v19.4 Arrependo-me muitas vezes
daquilo que faço

,032

-,029

,755

,088

v19.13 Há muitas coisas em mim
que se pudesse mudaria

-,063

,137

,702

,170

v19.22 Penso muitas vezes que
gostaria de ser outra pessoa

-,020

,452

,520

-,015

v19.12 Nas aulas participo muitas
vezes

,201

,056

,011

-,745

v19.2 Nas aulas não tenho tanto
sucesso como gostaria

,150

,056

,165

,622

v19.19 Os professores fazem-me
sentir que os meus resultados são
fracos

-,033

,363

,116

,556

Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
a. Rotation converged in 5 iterations.
Fonte: Inquérito por questionário aos jovens, 2012
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Assim, de entre as perguntas que pretendiam operacionalizar a auto-estima, nas suas
quatro dimensões, só foram consideradas as que provaram ter validade interna e que
estão dispostas no quadro acima.
De seguida recodificaram-se as novas variáveis compósitas - auto-estima familiar,
reconhecimento pelo outro, auto-estima pessoal, auto-estima escolar - categorizadas
agora em quatro graus/níveis da auto-estima: muito baixa; baixa; média; alta.
Os resultados da aplicação das medidas de auto-estima manifestam que estas crianças
e jovens têm noção da sua protecção por via do universo familiar. É este que lhe
propicia maior satisfação. Inversamente, a auto-estima pessoal é, claramente, a que
assume valores mais baixos associada também a uma auto-estima escolar baixa. A
auto-estima fornecida pelos “outros” nos processos de interacção, apresenta valores
intermédios. Apesar de tudo será de salientar que cerca de 1/3 dos entrevistados
apresenta uma auto-estima baixa ou muito baixa, o que mostra também a diversidade
do universo de trabalho do Programa Escolhas.
Como se pode ver pelo gráfico seguinte a maioria (cerca de 67%) tem uma auto-estima
familiar média que se traduz i) numa relação de compreensão entre pais e filhos; ii) na
atenção que os filhos declaram ter dos pais; iii) nos tempos de sociabilidade passados
conjuntamente; iv) na satisfação em estar em casa numa relação de dependência
funcional e afectiva. Porém não é de minorar os mais de 30% que revelam ter uma
muito baixa ou baixa auto-estima.
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Gráfico 6. Auto-estima familiar
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Fonte: Inquérito por questionário aos jovens, 2012

Outra dimensão que se destacou na análise dos vários indicadores usados, foi a do
“reconhecimento pelo outro”. Cerca de 1/3 apresenta valores baixos ou muito baixos,
contra uma maioria que se situa no pólo oposto.
Quando expresso na negativa significa que nas diversas esferas do quotidiano e nas
interacções que estabelece, o jovem ou não é alvo de atenção – funcional ou afectiva ou é contrariado. Ou seja, o “outro” não o valoriza. Neste caso concreto, são 34% de
crianças e jovens que se incluem nesta categoria: os não-reconhecidos. Pelo menos
suficientemente, de modo a sentirem-se bem, com uma identidade positiva. Todavia a
maioria, 64%, sente-se amada e valorizada. Atente-se no gráfico abaixo:
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Gráfico 7. Reconhecimento pelo “outro”
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Fonte: Inquérito por questionário aos jovens, 2012

Quando comparada com outras dimensões da auto-estima, a auto-estima pessoal é a
que apresenta valores menores.
A auto-estima pessoal é medida pela autoconfiança e pelo amor-próprio que as
crianças e jovens demonstram ter. Uns gostariam de ser diferentes do que são, outros
aceitam-se e autovalorizam-se; uns arrependem-se com frequência do que fazem,
outros nem tanto.
Curiosamente é nesta dimensão que a auto-estima está em défice. Veja-se o gráfico:
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Gráfico 8. Auto-estima pessoal
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Fonte: Inquérito por questionário aos jovens, 2012

A distribuição é praticamente simétrica: metade tem uma boa ou muito boa autoestima pessoal, a outra metade opõe-se a esta.
Finalmente, examina-se a auto-estima escolar: mais de 60% parece ter uma boa ou
muito boa imagem de si em contexto escolar, o que significa i) a participação activa e
frequente nas aulas; ii) o sucesso nas aulas; iii) a percepção de que os professores
fazem o reforço positivo dos resultados obtidos. Os restantes 40% experimentam o
inverso deste padrão, como atesta o gráfico abaixo:
Gráfico 9. Auto-estima escolar
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Fonte: Inquérito por questionário aos jovens, 2012
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Procurando identificar características das crianças e jovens que se associam aos vários
graus de auto-estima, só algumas variáveis se mostraram pontualmente relevantes.
Quadro 16. Relação entre auto-estima e características individuais
Auto-estima
Reconhecimento do
Auto-estima Pessoal
familiar
“outro”

Auto-estima
Escolar

Muito
baixa

Mais de 18 anos

Raparigas

- Outros portugueses

Norte/Centro

Baixa

15 a 18 anos

Raparigas

- 15 a 18 anos
- Outros portugueses

Norte/Centro

Média

Menos de 15
anos

- Menos de 15 anos
Minorias étnicas

Sul

Alta

Descendentes de
imigrantes

Lisboa

- Mais de 18 anos
Fonte: Inquérito por questionário aos jovens, 2012

Os resultados sobre a análise da auto-estima manifestam por um lado, a diversidade
de perfis que estão incluídos nos projectos Escolhas e, portanto, a necessidade de os
diferenciar na intervenção. Esta questão é, sobretudo, importante para as crianças e
jovens que manifestam baixas ou muito baixas auto-estimas. Essa identificação não é
fácil nem evidente para os técnicos e é preciso sofisticar as formas de identificação e
de trabalho.
Em suma, há apesar de tudo, um desvio entre as expectativas que os possíveis
diagnósticos poderiam prever quanto à auto-estima das crianças e jovens de meios
económica e socialmente vulneráveis e os resultados agora encontrados. Esse
desfasamento pode dever-se apenas às circunstâncias de recolha da informação, por
um lado feita por um adulto – o discurso da criança para o adulto pode assim estar
desvirtuado pela imagem positiva que os observados podem querer fornecer – por
outro, ter acontecido no espaço físico do projecto onde se avaliavam os impactes da
sua intervenção. Este contexto é muito positivamente avaliado pelos inquiridos,
revelando níveis de satisfação elevados face à sua ligação ao projecto.
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No entanto, percebeu-se que de entre as diferentes dimensões da auto-estima em
causa – familiar, reconhecimento pelo outro, pessoal e escolar – foi a auto-estima
pessoal que apresentou défices mais evidentes, numa boa parte das crianças e jovens.
Parece que algo está subvertido já que seria de supor, como inicialmente se enunciou,
que os contextos de socialização primária e secundária, teriam um papel fundamental
na construção da imagem de si. As crianças e jovens inquiridos quiseram dar uma
imagem muito positiva da sua relação com as famílias – excepção para os mais velhos
– e com o meio escolar. Porém, a mesma benevolência não tiveram consigo mesmos.
Chama-se a atenção para o facto de que os indicadores que operacionalizaram esta
dimensão – auto-estima pessoal - eram mais indirectos, mais subtis, o que faz acreditar
na sua maior eficácia metodológica. São sobretudo as crianças e jovens de origem
nacional com menos de 18 anos os que revelaram ter uma baixa ou muito baixa autoestima pessoal. Este é um dado que deveria ser equacionado na definição de públicosalvo a abranger nos próximos Programas Escolhas.

ii. Valores familiares auto-percepcionados

Compreender as avaliações que os jovens fazem de si próprios, enquanto seres
individuais mas também sociais, na sua relação com os diversos actores sociais que
lhes marcam o quotidiano, sem o escrutínio dos valores veiculados pelo principal
agente de socialização - a família – seria uma falha analítica óbvia. Não estará a autoestima ancorada também na autoconfiança que a família estimula nos filhos? O
comportamento mais ou menos adequado às regras sociais independe da regulação
que a família faz do mesmo? O sentido da obediência aos superiores não se reflecte na
relação que os filhos têm com os adultos em geral, com os professores em particular?
Sabendo que as referências culturais da população observada são muito diversificadas,
a valorização das origens culturais não faz dos jovens, pessoas mais seguras quanto à
sua identidade étnica?
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Guiados por estas interrogações os dados destacam a maior preocupação das famílias
com o comportamento dos filhos (92,3%) e com o aproveitamento escolar (92,6%). Ao
arrepio deste dado, o valor da obediência parece estar também presente nas
inquietações educativas das famílias (87,5%). O menor peso da importância dada ao
respeito pelas tradições e culturas de origem vem aqui, claramente, distorcida pela
heterogeneidade étnica/cultural dos inquiridos. Uma boa parte deles é de origem
portuguesa, isto é, da sociedade dominante, logo não há necessidade de afirmação
cultural.

Esta

é

desencadeada

quando

se

integra

uma

minoria

em

confronto/interacção com uma maioria.

Quadro 17. Aspectos educativos valorizados pelas famílias, do ponto de vista das crianças e jovens
Preocupa-se muito
Preocupa-se
Não se preocupa
(%)
alguma coisa
(%)
(%)
Seja obediente
87,5
10,8
1,7
Pense pela sua cabeça

79,5

16,4

4,1

Respeite tradições, cultura dos pais

60,1

24,6

15,4

Seja bem comportado

92,3

7,1

,7

Seja bom aluno/trabalhador

92,6

6,1

1,4

Fonte: Inquérito por questionário aos jovens, 2012

Os territórios prioritários à intervenção do Programa Escolhas conduzem,
inevitavelmente à relativa homogeneidade dos jovens inquiridos, nivelados pelos
baixos recursos socioeconómicos das famílias que os integram. Não obstante não ser
possível a comparação com jovens de classes sociais mais favorecidas, os valores aqui
enfatizados convergem para estudos científicos anteriores, na área da sociologia da
educação. Seabra constata que o modelo educativo implementado pelas famílias com
maiores recursos “é tendencialmente valorizador de qualidades pessoais como o
autodomínio, a autonomia e a curiosidade e se centra nos aspectos internos do
comportamento, enquanto as famílias populares se preocupam mais com a ordem, a
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limpeza, a disciplina, preocupando-se, sobretudo, em assegurar a conformidade às
regras impostas ao exterior (sociedade de família)”. Assim, procuram “assegurar a
manutenção dessa estabilidade normativa através de uma disciplina suficientemente
condicionadora e imposta do exterior”. (Seabra, 2010:181). Nesta obra, a autora
recupera Kohn nas explicações para este tipo de estratégia educativa: “enquanto a
classe média tem ocupações que requerem mais a manipulação de ideias, símbolos, e
relações interpessoais, o trabalho é mais complexo e requer mais flexibilidade,
pensamento e julgamento e estão menos sujeitos ao controlo da supervisão, o meio
operário lida mais com a manipulação de objectos físicos, desenvolve menos
competências interpessoais e esta mais sujeito à estandardização do trabalho e à
supervisão (in Kellerhals e Montadon, 1991.17, citado por Seabra, 2010:181).
Se a classe social induz ao padrão acima exposto, a pertença étnica/cultural ditará a
mesma tendência homogeneizadora? Não haverá por aí nuances?
Quadro 18. Grau de preocupação das famílias com o respeito pelas tradições e cultura de origem
segundo o grupo de pertença
Outros
portugueses

Descendentes de
imigrantes

Minorias
étnicas

Total

N

73

70

33

176

%

55,3%

57,4%

84,6%

60,1%

N

37

30

5

72

%

28,0%

24,6%

12,8%

24,6%

N

22

22

1

45

%

16,7%

18,0%

2,6%

15,4%

N

132

122

39

293

%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Preocupa-se muito

Preocupa-se alguma coisa

Não se preocupa

Total
Fonte: Inquérito por questionário aos jovens, 2012

Confirmam-se as hipóteses anteriormente avançadas: são os jovens de etnia cigana
que com enorme destaque, cotejados pelos restantes grupos, afirmam a preocupação
das suas famílias com o respeito pelas tradições e culturas de origem. Enquanto a
média é cerca de 60% de famílias que se” preocupam muito” no caso dos jovens
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ciganos este valor dispara para cerca de 85%. Está-se perante famílias a que Kellehals e
Montadon (1991) designaram por “famílias bastião”, que sentem os contactos com o
exterior como tensos, contrastantes, potencialmente conflituosos e, em simultâneo,
apresentam uma forte coesão interna.
Nesta linha, da preocupação com as tradições, seguem-se os descendentes de
imigrantes (57,4%) mas com valores abaixo da média (60,1%) e com menos 5 pontos
percentuais que a média, os restantes jovens portugueses. Curiosamente, é o grupo
dos descendentes de imigrantes que revela maior proporção no facto de
considerarem, que as famílias não se preocupam que os filhos respeitem ou não a
cultura dos pais.
De acordo com estudos anteriores na área da sociologia das migrações, sobre a
integração social das populações oriundas dos PALOP’s, em Portugal, é nítida a
vontade/necessidade dos adultos imigrantes em facilitarem a integração dos filhos na
sociedade receptora. A língua é talvez o elemento identitário mais saliente da matriz
cultural de um povo. É ela que aproxima os que a dominam e afasta aqueles que a
estranham. Num contexto de imigração, não dominar a língua do país receptor
representa um duplo estatuto de dominado: não só se é estrangeiro (reforçado pelo
facto de se ser etnicamente diferente) como também não se possui os instrumentos –
recursos intelectuais e económicos – que possam minimizar a distância entre
imigrantes e autóctones. Destarte, as famílias priorizam a integração dos filhos na
escola proibindo muitas vezes que as crianças falem a língua materna dos pais em
casa. Por outro lado, os dados que se tem vindo a analisar relativos aos jovens
descendentes de imigrantes, podem ser compreendidos hipotizando outras
explicações: terão os jovens a percepção de que se apropriam da cultura de origem
dos pais de forma tão automatizada e natural que não lhes permite alguma distância
face a esse processo, de modo a verbalizar que os progenitores lhes passam essa
herança cultural? Não será este um processo tão subtil e natural que lhes escapa à
consciência? Fica a dúvida metodológica.
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iii. Identidades territoriais

“Todas as identidades estão localizadas no tempo e no espaço simbólicos. Elas
têm aquilo a que Edward Said chama, as suas «geografias imaginárias»: as suas
«paisagens»/características, o seu senso de “lugar”, de casa/lar, de heimat, bem
como as suas localizações no tempo –nas tradições inventadas. (Hall, 1997)

Desde sempre se assumiu que os territórios de intervenção do Escolhas são territórios
vulneráveis, com índices de exclusão social (IREIJ) elevados, realidades mais ou menos
documentadas por diagnósticos sociais e evidências decorrentes do contacto directo
com os mesmos. Não está em causa negar essas evidências. Todavia, as
representações que os jovens têm dos seus territórios nem sempre correspondem aos
parâmetros “objectivos” que os classificam.
Os espaços não são apenas resultado do cruzamento dos indicadores económicos,
demográficos e sociais. A apropriação que deles é feita, por quem lá habita, assenta
em patamares simbólicos construídos a partir de ingredientes de outra natureza: as
relações sociais, as sociabilidades, as memórias da infância, as dinâmicas locais
familiares, as cores e odores que remetem para significados únicos, os tempos que
organizam os quotidianos e fornecem um caleidoscópio de paisagens humanas com as
quais se identificam, mais uns que outros, etc.. Esta territorialidade, carregada de
subjectividades, contraria as apreciações pessimistas da academia pois a apropriação
dos lugares é realizada de forma positiva pela grande maioria. Os dados falam por si:

93
D I N Â M I A - C E T

AVALIAÇÃO EXTERNA DO PROGRAMA ESCOLHAS 2010-2012
RELATÓRIO FINAL
_________________________________________________________________________________________________

Quadro 19. Opinião sobre o local onde vive
Sim
Não

Não sabe

Muito fixe

82,50

0,00

Pobre

23,90

0,00

Com problemas de racismo

14,10

1,30

Bom por ter muitas culturas diferentes

81,10

15,50

Mau por ter muitas culturas diferentes

10,40

15,80

Muito unidos

76,80

0,70

As pessoas não se dão bem

15,20

83,80

1,00

É como se fosse uma família grande

70,70

27,90

1,30

Fonte: Inquérito por questionário aos jovens, 2012

Na perspectiva dos entrevistados com percentagens elevadas que variam entre 70,7 e
84,5%), e sintetizando o conjunto das representações, pode dizer-se que para a grande
maioria: o bairro é “muito fixe”, não é pobre, não tem problemas de racismo, é bom
pela presença diversificada de culturas, apresenta forte coesão social (muito unido), as
relações de vizinhança são boas e, o bairro é como se fosse uma “família grande”.
Pode até ir-se mais longe no desfasamento entre as concepções técnicas e/ou teóricas
de

território

“pobre”,

“problemático”,

“vulnerável”

e

as

construções

mentais/imaginárias acerca dele. Neste contexto, o conceito de “pobre” é também em
si uma construção. Mesmo para alguns dos jovens que têm a noção de que o seu
bairro é “pobre” uma parte deles o considera como “muito fixe”. Senão, veja-se o
quadro:
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Quadro 20. O meu bairro é muito fixe, versus o meu bairro é pobre
Bairro Pobre
Sim

Bairro

N

46

199

245

%

64,8%

88,1%

82,5%

N

25

27

52

%

35,2%

11,9%

17,5%

N

71

226

297

%

100,0%

100,0%

100,0%

Sim

Muito
fixe

Total

Não

Não

Total
α=0,00
Fonte: Inquérito por questionário aos jovens, 2012

Dos que consideram o seu bairro pobre (23,9% do total) 64,8% consideram-no “muito
fixe”. Nem tudo se resume à dimensão económica, na cabeça das crianças e jovens.
Outros critérios e valores suportam as avaliações do bairro que é “seu” e ser “seu” faz
toda a diferença.

Num momento seguinte, procurou-se escrutinar se haveria diferentes olhares sobre o
território consoante o “grupo de pertença étnica”. Nem sempre as diferenças
aconteceram; os olhares por vezes convergem; outras vezes nem tanto:
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Quadro 21. “O meu bairro é muito fixe”, segundo o grupo de pertença étnica
Outros portugueses

Descendentes de
imigrantes

Total

Minorias étnicas

N

103

108

34

245

%

76,3%

87,8%

87,2%

82,5%

N

32

15

5

52

%

23,7%

12,2%

12,8%

17,5%

N

135

123

39

297

%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Sim

Não

Total
α=0,037
Fonte: Inquérito por questionário aos jovens, 2012

São os “outros portugueses” que pior avaliam o seu bairro quando comparados com os
outros dois grupos, ou com a média, o que não quer dizer que o avaliem de modo
negativo, na sua maioria. Essa análise foi realizada anteriormente.
Esta avaliação não difere em termos etários embora haja uma menor proporção de
jovens dos 14 aos 18 anos (comparando com a média) que considera o seu bairro
“muito fixe”.
A apreciação de que o “bairro é pobre”, não traz diferenças segundo o grupo de
pertença mas já ao nível etário, são os mais velhos, em oposição aos mais novos, que
com maior frequência avaliam o bairro desse modo. Há, assim, uma consciência social
mais crítica, mais reflexiva que a maturidade parece facilitar.
A percepção acerca da presença de racismo nos bairros que as crianças e jovens
habitam, levanta algumas questões de natureza epistemológica que importa ressaltar
à priori. A avaliação positiva feita pela maioria dos inquiridos, advém provavelmente
de alguma dificuldade em apreender o conceito “racismo”. Se por um lado, este é
bastas vezes assimilado ao conceito de xenofobia por outro, vários estudos distinguem
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formas de racismo: do racismo “subtil” ao “flagrante”, “racismo simbólico”, “racismo
moderno”,20 etc. A esta dificuldade conceptual acresce a provável “contaminação
positiva” pelo contexto de aplicação dos questionários: o espaço do Projecto, que
procura socializar os jovens no respeito pelos “outros”, cultural e racialmente
distintos, ao mesmo tempo que valoriza a cultura de origem das crianças e jovens.

Quadro 22. O meu bairro tem problemas de racismo, segundo grupo de pertença
Outros portugueses

Descendentes de
imigrantes

Minorias étnicas

Total

N

31

5

6

42

%

23,5%

4,1%

15,4%

14,3%

N

101

117

33

251

%

76,5%

95,9%

84,6%

85,7%

N

132

122

39

293

%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Sim

Não

Total
α=0,000
Fonte: Inquérito por questionário aos jovens, 2012

Com efeito, a positividade da apreciação do bairro manifesta-se quando interrogados
sobre a existência ou não do racismo no bairro. Curiosamente são os “outros
portugueses” que mais consideram a existência de racismo seguido dos ciganos para
quem existe racismo em 15% dos contextos. Estas respostas devem ser lidas também
como uma estratégia de demarcação dos grupos que são potencialmente mais
estigmatizados e que, ao afastar o epíteto da existência de racismo, estão, em
simultâneo, a valorizar a sua inserção social no bairro.

20

Vide, Vala, J. e Lima, M., Individualismo meritocrático, diferenciação, cultural e racismo, Análise Social,
vol. XXXVII (162), 2002, 181-207
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Os descendentes de imigrantes não reconhecem racismo no bairro (95,9%) quando a
média é de 85,7%. São bastante menos os outros jovens portugueses que fazem a
mesma leitura (76,5%). Ora, seria de esperar o inverso tendo em conta os múltiplos
estudos nas áreas das relações étnicas e rácicas e da sociologia das migrações. A
discriminação racial e a emergência de conflitos com origem quer na cor da pele quer
no estatuto de imigrante desqualificado estão por demais identificados e reconhecidos
pelas próprias populações minoritárias, objecto de estudo.
A explicação que parece revestir-se de alguma plausibilidade aponta para o seguinte:
no que se refere às avaliações dos “outros portugueses” a observação directa por
parte da equipa aquando da realização do inquérito, constatou-se que esses jovens
punham-se à margem dos episódios de conflito racial afirmando: “ Há confusões entre
negros e ciganos”. Adoptavam uma posição de meros espectadores. Para além disso,
parece que o racismo se materializa apenas por via da violência física não podendo
assumir formas mais ou menos subtis, nos mais diversos contextos interaccionais das
práticas quotidianas. Outra provável explicação que carece de demonstração levanta a
hipótese de residirem em bairros étnicos em que a minoria, poderá ser de origem
portuguesa.
A corroborar as perspectivas dos jovens portugueses observa-se que são mais estes
que reconhecem “ser mau haver muitas culturas no seu bairro”. Ora veja-se:

Quadro 23. “O meu bairro é mau por ter muitas culturas diferentes”, segundo o grupo de pertença
Outros portugueses

Descendentes de
imigrantes

Minorias étnicas

Total

N

20

9

2

31

%

18,2%

8,5%

5,9%

12,4%

N

90

97

32

219

%

81,8%

91,5%

94,1%

87,6%

N

110

106

34

250

%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Sim

Não

Total
Fonte: Inquérito por questionário aos jovens, 2012
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São os jovens com idades compreendidas entre os 15 e 18 anos que percepcionam
com maior destaque estatístico os problemas de racismo no bairro e são eles também
que não reconhecem a bondade da presença de culturas diferentes no bairro.
Como é agora percepcionada a coesão social dos seus territórios? Perguntou-se às
crianças e jovens se consideravam “o bairro muito unido”.

Quadro 24. “O bairro é muito unido”, segundo o grupo de pertença
Outros portugueses

Descendentes de
imigrantes

Total

Minorias étnicas

N

102

94

32

228

%

75,6%

77,7%

82,1%

77,3%

N

33

27

7

67

%

24,4%

22,3%

17,9%

22,7%

N

135

121

39

295

%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Sim

Não

Total
Fonte: Inquérito por questionário aos jovens, 2012

Os dados não surpreendem quando é feita a confronto entre grupos: são os jovens de
etnia cigana que declaram, em maior número relativo que o bairro é muito unido.
Pode colocar-se a questão: até onde vai a percepção de bairro? Os contornos são
geográficos? Físicos? Administrativos? Afectivos? Coincidem com o da comunidade
cigana? Com a família alargada no caso dos indivíduos de origem africana? A questão é
transversal ao conjunto dos inquiridos.
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3.2 Inserção Escolar e Representações da Escola

i. Capital escolar – desencontro com a idade

Partindo da evidência de que os projectos que integram o Programa Escolhas apostam
prioritariamente na medida I (vd. PROGRAMA ESCOLHAS 2010-2012 - AVALIAÇÃO
EXTERNA 1º RELATÓRIO DE PROGRESSO – JUNHO 2011, p.12), não surpreende o facto
de 86% das crianças e jovens estar a estudar e, os restantes, repartirem-se entre a
suspensão temporária dos estudos e o término do percurso escolar. Percurso curto.
Todavia dos que não estão actualmente a estudar, mais de 76% declara ter vontade de
voltar a estudar. Aqui fica a dúvida: será o nível discursivo a funcionar para o “adulto”
(entrevistador) querendo fornecer uma imagem mais consonante com o socialmente
esperado, ou a vontade expressa é deveras verdadeira indiciando a importância que a
qualificação terá nos seus destinos pessoais?

Quadro 25. Situação escolar actual
Nº
Está estudar

%

255

86,1

Deixou de estudar temporariamente

23

7,8

Deixou de estudar definitivamente

18

6,1

296

100

Total

Fonte: Inquérito por questionário aos jovens, 2012

O abandono escolar incide, obviamente, nos escalões etários mais elevados dada a
política educativa da escolaridade obrigatória até ao 3º ciclo do Ensino Básico. Cerca
de 50% dos que têm mais de 18 anos estão a estudar quando este valor deveria ser de
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86, 1% se a idade em nada interferisse com a inserção escolar. Veja-se o quadro
abaixo:

Quadro 26. Situação escolar actual, segundo os escalões etários
Até 14 anos

15-18 anos

Mais de 18 anos

Total

N

146

79

30

255

%

98,6%

90,8%

49,2%

86,1%

Deixou de estudar
temporariamente

N

2

5

16

23

%

1,4%

5,7%

26,2%

7,8%

Deixou de estudar
definitivamente

N

0

3

15

18

%

,0%

3,4%

24,6%

6,1%

N

148

87

61

296

%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Está estudar

Total
Fonte: Inquérito por questionário aos jovens, 2012

Fazendo uma análise mais fina do abandono escolar e/ou insucesso escolar, observa-se
que dos 61 jovens com mais de 18 anos apenas 10 têm o 11º ano ou 12º, 8 deles têm
apenas o 4º ano completo (num percurso escolar normal a idade média
correspondente a este grau de ensino seria de 10 anos) e 13 apenas completaram o 6º
ano (idade média seria de 12 anos). Estes dados não deixam dúvidas quanto ao
desfasamento entre a idade e o grau de escolaridade completo, revelando elevados
índice de retenção ao longo dos percursos escolares. Estes dados reforçam a
adequação do público à intervenção prevista.
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Quadro 27. Escolaridade completa, segundo escalões etários
Até 14 anos

Menos que 4ºano
4ºano completo
6º ano completo
9º ano completo
11º ano completo
12º ano completo
Total

15-18 anos

Mais de 18
anos
N
8
0
1
%
5,4%
,0%
1,6%
N
72
8
7
%
48,3%
9,2%
11,5%
N
69
65
13
%
46,3%
74,7%
21,3%
N
0
14
30
%
,0%
16,1%
49,2%
N
0
0
5
%
,0%
,0%
8,2%
N
0
0
5
%
,0%
,0%
8,2%
N
149
87
61
%
100,0%
100,0%
100,0%
Fonte: Inquérito por questionário aos jovens, 2012

Total
9
3,0%
87
29,3%
147
49,5%
44
14,8%
5
1,7%
5
1,7%
297
100,0%

São sobretudo os jovens de etnia cigana que abandonaram definitivamente o percurso
escolar (23,1% quando a percentagem média de abandono definitivo é, na amostra, de
6,1%). Senão veja-se:

Quadro 28. Situação escolar actual, segundo o grupo de pertença

Está estudar
Deixou de estudar
temporariamente
Deixou de estudar
definitivamente
Total

Outros
Descendentes de
Minorias
portugueses
imigrantes
étnicas
N
121
107
27
%
90,3%
87,0%
69,2%
N
10
10
3
%
7,5%
8,1%
7,7%
N
3
6
9
%
2,2%
4,9%
23,1%
N
134
123
39
%
100,0%
100,0%
100,0%
Fonte: Inquérito por questionário aos jovens, 2012

Total
255
86,1%
23
7,8%
18
6,1%
296
100,0%

A análise da carreira escolar das crianças e jovens inquiridas manifesta um desencontro entre a
idade que seria de esperar se o percurso escolar não tivesse retenções e os níveis de

escolaridade completados. Se se tivesse recolhido informação sobre o grau de ensino
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actualmente frequentado a análise poderia ser mais fina. De forma evidente é entre as
crianças e jovens de etnia cigana que incide o maior abandono escolar. Os “outros
portugueses” encontram-se no extremo oposto do grupo anterior.

ii. Emoções na Escola

Os indicadores em análise têm a sua sede num estudo realizado por Seabra (2010)21
no qual compara três grupos de crianças : autóctones, cabo-verdianas e indianas.
Pese embora as diferenças amostrais22 não deixa de ser interessante comparar as
respostas do conjunto dos inquiridos no âmbito desta avaliação, com os do estudo
apontado. Considerou-se apenas a categoria “muitas vezes” sente…:

Quadro 29. Emoções qua a escola suscita e regularidade
Muitas vezes
N

%

Algumas vezes
N

%

Raramente ou
nunca
N

%

215

72,4%

67

22,6%

15

5,1%

Sente raiva na escola

22

7,4%

121

40,7%

154

51,9%

Sente medo na escola

11

3,7%

56

18,9%

230

77,4%

8

2,7%

102

34,5%

186

62,8%

Sente aborrecimento na escola

64

21,5%

139

46,8%

94

31,6%

Sente vergonha na escola

24

8,1%

77

25,9%

196

66,0%

Sente alegria na escola

Sente tristeza na escola

Fonte: Inquérito por questionário aos jovens, 2012

21

Seabra, Teresa, Adaptação e Adversidade – o desempenho escolar dos alunos de origem indiana e
cabo-verdiana no ensino básico, Lisboa, ICS
22
O inquérito foi aplicado em oito escolas do ensino básico dos concelhos de Lisboa e Loures: 837
alunos no total, sendo 369 descendentes de imigrantes e os restantes, autóctones.
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As emoções expressas face à escola são positivas: alegria e ausência de medo são
partilhadas pela maioria dos inquiridos. Todavia é significativo o facto de mais de 40%
sentir algumas vezes aborrecimento e raiva que tanto se podem reportar às
interacções sociais (quando se expressa o sentimento de raiva) como aos conteúdos
programáticos e pedagogias (sentimento de aborrecimento). Este último sentimento
aponta para um défice de motivação, uma questão clássica quando está em reflexão
o insucesso escolar. Se se adicionar a estes respondentes os cerca de 22 % que
sentem muitas vezes aborrecimento, chega-se a um total de cerca de 70% de crianças
e jovens pouco ou nada entusiasmados com a aprendizagem veiculada pela escola.
Este é o dado mais preocupante, mas não surpreendente do conjunto desta
informação.
“Como nota Perrenoud (1995), a maior parte dos jovens aceita a escola como um
“ofício”, mas vê pouco sentido no trabalho escolar. Podia-se acrescentar: muitos dos
jovens atribuem um sentido projectivo à escola, uma necessidade ou garantia para a
vida profissional futura, mas não um sentido intrínseco, um interesse por si próprio.
Procuram obter o máximo de classificações e qualificações, com o míni mo de
investimento. Esta apropriação instrumental do saber escolar é uma construção social
bastante sedimentada, sendo incentiva da quer pelo sistema de ensino, quer por
grande parte das famílias (Abrantes, 2003) ”.23
Quando comparados os estudos referidos de Seabra (2010), percebe-se que
globalmente, a experiência escolar dos “jovens escolhas” é mais positiva que os que
lhes servem de comparação (mais alegria, menos medo, menos tristeza, a mesma
vergonha) porém, estas emoções coexistem com o aborrecimento, sentimento
expresso com menos enfâse pelos jovens do estudo de Seabra. Note-se que o perfil
etário neste estudo - Avaliação Externa do Programa Escolhas - é mais envelhecido, o

23

Pedro Abrantes, Identidades Juvenis e Dinâmicas de Escolaridade, SOCIOLOGIA, PROBLEMAS E
PRÁTICAS, n.º 41, 2003, pp. 93-115
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que justifica, com segurança, esta diferença. São os mais velhos que mais tédio
encontram na escola daí o maior peso dos “aborrecidos”.

Quadro 30. Emoções que ocorrem com elevada regularidade: dados comparados
Programa

Estudo

Escolhas

Seabra

%

%

Diferencial
%

Sente alegria na escola

72,4%

54,8

17,6

Sente medo na escola

3,7%

4,2

- 0,5

Sente tristeza na escola

2,7%

4,9

- 2,2

21,5%

15,4

6,1

8,1%

8,0

0,1

Sente aborrecimento na escola
Sente vergonha na escola

Fonte: Inquérito por questionário aos jovens, 2012

Mas quem são os mais aborrecidos e os mais alegres? Os que mais temor têm da
escola? Os que sentem raiva e tristeza? O escrutínio foi feito a partir dos grupos de
pertença étnica, da idade e do género.
Quadro 31. Frequência com que “Sente alegria na escola”, segundo o grupo de pertença
Outros
portugueses

Descendentes
de imigrantes

Minorias
étnicas

Total

N

88

99

28

215

%

65,2%

80,5%

71,8%

72,4%

N

37

21

9

67

%

27,4%

17,1%

23,1%

22,6%

N

10

3

2

15

%

7,4%

2,4%

5,1%

5,1%

N

135

123

39

297

%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Muitas vezes

Algumas vezes
Raramente ou
nunca
Total

α= 0,08
Fonte: Inquérito por questionário aos jovens, 2012
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Observando o quadro acima, os menos alegres são os portugueses (65,2%) por
oposição aos descendentes de imigrantes, que na sua grande maioria (80,5%) sentem
alegria quando estão na escola (o valor médio é de 72,4%). As crianças e jovens
ciganos apresentam valores próximos da média. Estes dados convergem com os do já
citado estudo de Seabra (2010). Como entender esta maior satisfação de grupos que, à
partida as investigações no campo da Imigração, classificariam de modo inverso?
Uma hipótese explicativa poderá ser a de Abrantes (2003) quando, nas suas incursões
académicas, constatou que “a pesquisa de terreno mostrou como, pelo contrário, os
espaços, tempos, grupos e actividades que complementem as aulas (desde que
organizados numa lógica não segmentária ou elitista) podem ser poderosos
catalisadores para a formação de redes de sociabilidade fortes e densas, geradoras de
sistemas alargados de trocas de favores e afectos, conhecimentos e identidades, que
ultrapassam em muito o âmbito escolar. Estas relações têm um papel determinante
nos sentidos que os jovens participantes atribuem à escola, reforçando assim o papel
integrador acima referido (eixo interaccional).24

Quadro 32. “Sente raiva na escola”, por grupo de pertença
Outros
Descendentes de
Minorias
portugueses
imigrantes
étnicas
Muitas vezes
Algumas vezes
Raramente ou
nunca
Total

N

13

7

2

22

%

9,6%

5,7%

5,1%

7,4%

N

51

55

15

121

%

37,8%

44,7%

38,5%

40,7%

N

71

61

22

154

%

52,6%

49,6%

56,4%

51,9%

N

135

123

39

297

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

%

Fonte: Inquérito por questionário aos jovens, 2012

24

Total

ibidem
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A raiva não é um sentimento que ocorra com muita frequência no conjunto dos jovens
inquiridos, porém algumas vezes ela é mais sentida pelos descendentes de imigrantes
(44,7% sendo o valor médio, 40,7%). Esta vai a par e passo com a alegria que foi
destacada na análise da informação do quadro 32. Há espaço para acumular emoções
de sinais opostos. A estas emoções junta-se então o medo. Não amiúde, mas algumas
vezes. Porém, os que mais temor têm da escola são os jovens ciganos mas também são
eles que raramente ou nunca sentem medo. Destacam-se dos restantes, estes
destemidos. A perplexidade desta polarização conduz à identificação dos jovens
temerosos. Rapidamente se confirma a suspeita intuída: são 5 meninas ciganas que
manifestam medo pela escola. Elas são 20 no total o que corresponde a 20% do grupo.
As restantes, raramente ou nunca sentem medo da escola. Juntam-se aos rapazes
ciganos que nada temem no contexto escolar. Veja-se o quadro abaixo indicado:

Quadro 33. Sente medo na escola, segundo o grupo de pertença
Outros
portugueses

Muitas vezes
Algumas vezes
Raramente ou nunca
Total

N
%
N
%
N
%
N
%

Descendentes de
Minorias étnicas
imigrantes
4
2
5
3,0%
1,6%
12,8%
35
20
1
25,9%
16,3%
2,6%
96
101
33
71,1%
82,1%
84,6%
135
123
39
100,0%
100,0%
100,0%
Fonte: Inquérito por questionário aos jovens, 2012

Total
11
3,7%
56
18,9%
230
77,4%
297
100,0%

O fastio pela escola é regularmente – “muitas vezes” - sentido pelos jovens
portugueses quando comparados com os outros dois grupos. Estes representam
apenas 26,7% do seu grupo mas não deixa de ser um dado a ter em consideração. São
jovens que levam, à partida, a vantagem de não lhes pesar a cor da pele e/ou o
estatuto de imigrante. Outras variáveis há a enfatizar no quadro multidimensional
onde se equaciona a inserção escolar, em todas as suas vertentes. Também pouco
entusiasmados com a escola estão os jovens ciganos que declaram, em grande
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maioria, “algumas vezes” sentirem-se enfadados no contexto escolar. Veja-se então o
quadro abaixo:

Quadro 34. “Sente aborrecimento na escola”, segundo o grupo de pertença (etnia)

Muitas vezes
Algumas vezes
Raramente
nunca
Total

ou

N
%
N
%
N
%
N
%

Outros
Descendentes de
Minorias
portugueses
imigrantes
étnicas
36
26
2
26,7%
21,1%
5,1%
56
61
22
41,5%
49,6%
56,4%
43
36
15
31,9%
29,3%
38,5%
135
123
39
100,0%
100,0%
100,0%
Fonte: Inquérito por questionário aos jovens, 2012

Total
64
21,5%
139
46,8%
94
31,6%
297
100,0%

iii. Auto percepção do comportamento e aproveitamento escolar

Procurando auscultar acerca do discernimento quanto ao comportamento na escola,
constatou-se que 42% têm a noção de que o seu comportamento é muito variável
(depende dos dias)25 o que mais parece ser uma forma eufemística de assumir o seu
comportamento menos adequado, pelo menos com alguma frequência. Quase 10 %
não tem qualquer pejo em assumir o seu mau comportamento escolar, e cerca de
metade entende o seu comportamento como bom ou muito bom. Dir-se-ia,
considerando as respostas obtidas, que o conjunto se divide ao meio: os bemcomportados e os malcomportados. Conscientes da subjectividade do “conceito” e,
porque é exactamente as subjectividades que se sondam aqui, este não deixa de ser
um dado a aprofundar, tanto mais quanto se sabe que há tendência para os indivíduos
fornecerem uma imagem benevolente de si próprios, nas auto-avaliações.

25

Este mau comportamento significava para os inquiridos “conversar com os colegas”, “estar
desatento”, “falar demais”, “ser engraçado”.

108
D I N Â M I A - C E T

AVALIAÇÃO EXTERNA DO PROGRAMA ESCOLHAS 2010-2012
RELATÓRIO FINAL
_________________________________________________________________________________________________

Gráfico 10. Percepção do comportamento escolar

Fonte: Inquérito por questionário aos jovens, 2012

Overview

Pode identificar-se quatro grupos tipificados:
“Os outros portugueses” que, na escola, raramente experienciam alegria ao mesmo tempo
que se aborrecem por lá estar
Os jovens com idades entre 14 e 18 anos, do sexo masculino que se aborrecem com a escola e
raramente sentem medo nesse contexto
As crianças e jovens de etnia cigana que se dividem entre os que frequentemente sentem
medo e os que raramente sentem. Uma situação polarizada dentro do grupo.
As crianças e jovens descendentes de imigrantes que não sentem medo e sentem alegria na
Escola.

3.2.1 Futuro e oportunidades

Interessava aprofundar a percepção das oportunidades, muito especialmente a
inserção no mercado de trabalho já referidas no 1º Relatório, por forma a
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contextualizar os dados que balizam as perspectivas de futuro que os jovens têm, num
palco de oportunidades que podem ser mais justas para uns, do que para outros. “Para
Gaulejac e Taboada Leonétti (1994) o crescimento exponencial do número de
excluídos tem sido explicado pela ruptura operada em três dimensões fundamentais
da vida em sociedade. A primeira é a dimensão económica que prevê a inserção e a
participação social, através de actividades de produção e de consumo (trabalho e
recursos materiais). A segunda, traduz-se numa dimensão social que envolve a
integração em grupos primários e na sociedade global através dos laços sociais
institucionais. A terceira, tem ancoragem numa dimensão simbólica definida pelas
normas e valores comuns e pelas representações sociais que contribuem para definir
os lugares sociais. É o sistema de valores de uma determinada sociedade que define,
por defeito, o “fora da norma” enquanto indivíduo sem valor e sem utilidade social.”
“A primeira dimensão é a mais problemática na sociedade actual, muito
particularmente em Portugal e nestes contextos sociais onde o Programa intervém e
traduz a importância desempenhada pela inserção do indivíduo no “mundo” do
trabalho, pois este transformou-se num dos critérios fundamentais de integração
social. Através dos rendimentos que o trabalho proporciona, o indivíduo pode
participar economicamente na vida social e também garantir as condições para a
constituição da sua própria identidade social”.26

i. Desigualdade de oportunidades? Basta estudar

A percepção que se tem da facilidade de emprego e das variáveis que o tornam mais
ou menos possível, determinam em larga medida também os desejos de futuro destes
jovens. Que critérios são facilitadores ou bloqueadores, na perspectiva dos inquiridos?

26

DINÂMIA/CET, Programa ESCOLHAS 2010-2012 - Avaliação Externa, 1º Relatório de Progresso, Junho
de 2011.
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A equidade, no plano das oportunidades laborais, faz parte dos quadros mentais dos
jovens? Se não, o que justifica o injustificável?
De forma global, os jovens atribuem à situação do país e às dinâmicas do mercado de
trabalho, as dificuldades de inserção não se considerando estigmatizados pela
pertença a determinado grupo social ou contexto geográfico. Por outro lado, parecem ter
interiorizado a importância da educação para essa inserção e valorizar a sua própria formação
e investimento.

Quadro 35. Percepção da dificuldade relativa quanto à entrada no mercado de trabalho
% Casos

Difícil p/ todos os portugueses

66,7%

Mais difícil p/ jovens de etnia diferente

66,7%

Mais difícil p/ jovens de meios pobres

68,4%

Mais fácil p/ quem tem curso superior

86,0%

Mais fácil p/ quem tem um curso como o meu

71,9%

Mais fácil p/ jovens de etnia diferente

12,3%

É apenas uma questão de sorte

50,9%

Total

422,8%

Fonte: Inquérito por questionário aos jovens, 2012

O critério facilitador é, para a maioria dos jovens, a qualificação. Ter um curso superior
parece ser o passaporte que melhor garante o acesso ao mercado de trabalho (86%).
Um dado positivo é a consciência de que o curso que possuem – de índole
profissionalizante - é facilitador, para cerca de 72% dos jovens. Cerca de 67% partilham
da ideia de que entrar no mercado de trabalho é difícil para todos os portugueses,
outros tantos encontram maior dificuldade para jovens de etnia diferente e para
jovens de meios pobres. Não deixa de ser curioso notar que 7 jovens reconhecem que

111
D I N Â M I A - C E T

AVALIAÇÃO EXTERNA DO PROGRAMA ESCOLHAS 2010-2012
RELATÓRIO FINAL
_________________________________________________________________________________________________

a etnia, diferente da dominante, é um factor simplificador para encontrar um
emprego. Mais curioso se torna quando se identifica estes jovens: 5 são portugueses e
2 são descendentes de imigrantes. Finalmente, metade dos inquiridos atribui ao
destino a sorte de encontrar um lugar no mercado de trabalho.
Até quando pretendem estudar, diferenciando pelos “grupos de pertença”?
São as crianças e jovens descendentes de imigrantes que têm horizontes mais
longínquos, seguidos das crianças e jovens da categoria “outros portugueses” e os que
menos ambições académicas têm são as crianças e jovens de etnia cigana:
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Quadro 36. Até quando gostaria de estudar, segundo o grupo de pertença
Outros portugueses
Até 6ºano

1

3

2

6

%

,8%

2,6%

6,3%

2,1%

N

5

3

5

13

%

3,8%

2,6%

15,6%

4,6%

N

11

1

9

21

%

8,3%

,9%

28,1%

7,5%

ensino N

14

14

3

31

%

10,5%

12,2%

9,4%

11,1%

N

51

37

4

92

%

38,3%

32,2%

12,5%

32,9%

N

38

52

3

93

%

28,6%

45,2%

9,4%

33,2%

N

6

2

1

9

%

4,5%

1,7%

3,1%

3,2%

N

6

3

4

13

%

4,5%

2,6%

12,5%

4,6%

N

1

0

1

2

%

,8%

,0%

3,1%

,7%

N

133

115

32

280

%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Até 9º ano ensino TP

Até 12º ano ensino TP

Curso superior

Até poder

Não sei

Outra

Total

Total

N

Até 9ºano regular

Até 12ºano
regular

Descendentes de imigrantes Minorias étnicas

Fonte: Inquérito por questionário aos jovens, 2012

Se a qualificação é o critério facilitador para a integração no mercado de trabalho, que
profissões almejam, estas crianças e jovens, alcançar?
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Quadro 37. Categorias profissionais idealizadas
N

%

Desporto

66

22,4

Profissões altamente qualificadas

60

20,3

Artes

37

12,5

Profissões de qualificação intermédia

31

10,5

Serviços pessoais e similares

30

10,2

Não sabe

22

7,5

Restauração e hotelaria

21

7,1

Forças militarizadas

11

3,7

Profissões não-qualificadas

9

3,1

Comércio

8

2,7

Total

295

100,0

Fonte: Inquérito por questionário aos jovens, 2012

São poucos os que ambicionam obter uma profissão altamente qualificada (20,3%),
designação atribuída pela equipa de avaliação neste contexto analítico. Na prática a
questão versava sobre a profissão que as crianças e jovens gostariam de vir a ter no
futuro à qual respondiam referindo profissões a que normalmente se associa prestígio
social: médico, veterinário, arquitecto e engenheiro. Esta percentagem desce para
metade quando se pensa em profissões de qualificação média. Volta a duplicar quando
sonho é “ser futebolista”. Interessante notar que 12,5% pretendem seguir uma vida
ligada à arte, vontade que se acredita ser muito influenciada pelas actividades
desenvolvidas pelos projectos.27

27

Este tipo de actividades foi aquele que maior satisfação proporcionou aos jovens inquiridos. Cá está
um provável impacte do PE.
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ii.

Futuro idealizado – estudar e autonomia, as prioridades imaginadas

O futuro imaginado por estes jovens revela um franco optimismo. Conjuga-se no
futuro trabalho e família. A perspectiva quase-natural que sempre dominou o mundo
moderno ocidental.
Quatro em cada dez prevêem um quadro de vida semelhante ao dos pais o que
manifesta uma mobilidade estacionária e potencialmente, pouca ambição. Mais de
metade (55,4%) considera mesmo que não terá problemas económicos na sua vida
futura, enquanto adultos Alguns afirmavam: “se ficar como eles, já não é mau”. Mais
de 20% assume o seu “cepticismo” afirmando que irá ter sempre muitas dificuldades
na vida. Contudo, esta última posição vem muitas vezes acompanhada da constatação:
“toda a gente tem, não é?”

Quadro 38. Como imaginas o teu futuro?
N
(respostas)
Estarei a viver nas mesmas

% de casos

119

40,2%

281

94,9%

71

24,0%

164

55,4%

635

214,5%

condições que vivem os meus
pais/família
Terei um emprego razoável que me
permite constituir uma família
Vou ter sempre muitas dificuldades
na vida
Acho que vou ter um futuro sem
problemas económicos
Total

Fonte: Inquérito por questionário aos jovens, 2012

Se o trabalho/profissão é uma variável altamente estruturante da vida dos indivíduos,
não esgota em si as expectativas, as prioridades e as construções mentais acerca do
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futuro. Várias peças se movem nesse xadrez da vida, na esperança de um xeque-mate
às aparentes inevitabilidades dos cursos de vida de quem nasce em territórios sociais
menos favorecidos.
Mais de um quarto dos jovens inquiridos prioriza os estudos e o sucesso escolar e
cerca de 20% ambicionam a sua independência que para uns se materializa em ter
uma casa e, para outros, constituir família. Ter uma profissão que se goste, é o desejo
de 43 jovens (cerca de 15%) e bastante menos, são aqueles que querem trabalhar, seja
no que for (2,7%). Considerando os itens que organizam as prioridades de futuro há
claramente uma correlação entre alguns deles: ter uma casa consegue-se trabalhando;
ter dinheiro e alcançar um bom nível de vida muito provavelmente tem que passar
pelo trabalho, etc. Porém, esta desagregação permite captar os valores que movem
estes jovens.

Quadro 39. “O que é mais importante para ti, no futuro?”
%

N

Estudar/sucesso escolar

26,4

78

Ter família/casa/independência

20,9

62

Ter profissão que goste

14,5

43

Ser feliz/ter amigos

9,8

29

Ter dinheiro/sucesso/qualidade de vida

9,5

28

Ter saúde

8,4

25

Ser pessoa melhor/lutar/ter metas

5,4

16

Trabalhar

2,7

8

Outra situação

2,4

7

100

296

Total

Fonte: Inquérito por questionário aos jovens, 2012
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“Os valores são uma consequência mais do processo de socialização do que um
resultado estrito das condições de escassez vividas pelo homem (Inglehart, 1990). Isso
significa que as pessoas não dão importância apenas ao que não têm, mas também ao
que é reconhecido como sendo importante para suas vidas e o que elas desejam ou
receiam perder.”28 (Gouveia, 2003:434)
Tomando com referencial teórico a Teoria das Necessidades de Maslow (1954) necessidades fisiológicas, de segurança, amor, pertença, cognitiva, estética, estima e
auto-realização, por exemplo - esta ajuda a identificar o conjunto de valores básicos,
neste contexto convocados. Estes valores ancoram-se em grande medida na
necessidade de segurança: i) Estabilidade Pessoal que passa por ter um emprego e
segurança económica, meta possível pela continuação dos estudos por muitos
referida. Assim, se se observar a distribuição das frequências do quadro acima
desenhado rapidamente se conclui que é a estabilidade pessoal que domina as
expectativas face ao futuro; ii) Êxito. “Lutar”, “alcançar objectivos”, “ter metas” foram
respostas dadas pelos jovens que representam a necessidade de estima; iii)
Conhecimento, consubstanciado pela vontade de continuar os estudos; iv) Saúde. “Este
também representa a necessidade de segurança (Schwartz & Bilsky, 1987). A ideia é
não estar doente. A pessoa que adopta este valor lida com um drama pessoal
originado em um sentimento de incerteza que está implícito na doença” (Gouveia,
2003:434); v) Afectividade e Privacidade., valores que desvelam uma necessidade de
amor e afiliação mas também de intimidade. “Ter amigos” e “constituir família”
denunciam essas necessidades. Necessidades de cuidados, de partilha e comunhão
emocional que só a proximidades dos laços permite e a conquista de um espaço
próprio privado.
Concluindo, são os designados “Valores de Existência” na tipologia de Schwartz (1990,
1994), que dominam as orientações face ao futuro dos jovens em análise.

28

Valdiney V. Gouveia, A natureza motivacional dos valores humanos: evidências acerca de uma nova
tipologia, Estudos de Psicologia 2003, 8(3), 431-443, Universidade Federal da Paraíba
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iii. Futuro profissional idealizado pelas famílias – assunto por pensar ou “o que ele(a) quiser”

Ao contrário dos filhos, mais de metade dos pais não consegue visualizar o que deseja
para o futuro dos filhos e não são muitos os pontos de acordo quando se reconhece
uma profissão. O acordo surge apenas face a profissões altamente qualificadas que uns
e outros aspiram mas a partir daí a vontade do desporto e , sobretudo das artes, divide
pais e filhos.
São muitos os pais e mães que não se pronunciam sobre as profissões que almejam
para os filhos. Ou a conversa não se projecta para o futuro, mas antes se esgota no
pragmatismo do quotidiano, ou não se acalenta o sonho de modo tão concreto,
desenhado nas margens apertadas de uma profissão, qualquer que ela seja. Assim, são
mais de um terço dos progenitores (34 a 36%) os que não sabem o que esperar para os
filhos. Acompanham esta atitude, apenas pouco mais de 7% dos jovens. Ainda não
pensaram no assunto. Outro número que suscita alguma reflexão, refere-se aos pais e
mães que secundam as opções dos filhos. “O que eles, filhos, escolherem nós, pais,
apoiamos”. São cerca de 15%. A análise comparada filhos/pais/mães desvenda que os
pais sonham mais alto do que as mães, isto é, desejam para os filhos, profissões
altamente qualificadas. As mães baixam um pouco a fasquia e sonham com profissões
de qualificação intermédia, embora com o peso bastante inferior, algumas almejam
que os filhos sejam doutores e engenheiros. O sonho clássico de ser futebolista ou
atleta de competição não é acompanhado na mesma medida pelos pais. Se 22,4% dos
inquiridos acalentam essa fantasia, só metade dos progenitores os segue.
Outro item que distancia pais e filhos, são as profissões pessoais e similares
(cabeleireira, massagista, jardineiro, etc.): alguns filhos querem (10,2%) mas os pais
não querem (apenas cerca de 3% convergem). Atente-se no quadro:

118
D I N Â M I A - C E T

AVALIAÇÃO EXTERNA DO PROGRAMA ESCOLHAS 2010-2012
RELATÓRIO FINAL
_________________________________________________________________________________________________

Quadro 40. Comparação entre pais e filhos face ao futuro profissional

Próprio

Pai

Mãe

Profissões altamente qualificadas

20,3

19,1

15,5

Profissões de qualificação intermédia

10,5

4,8

5,3

Serviços pessoais e similares

10,2

3,1

3,5

Desporto

22,4

10,6

10,2

Artes

12,5

1,7

1,4

Comércio

2,7

3,1

3,2

Restauração e hotelaria

7,1

3,8

3,9

Profissões não-qualificadas

3,1

,7

,7

Forças militarizadas

3,7

1,0

1,1

14,7

15,5

Bem remunerada

1,7

2,8

Profissão melhor que a dos pais

1,4

,7

34,5

36,0

O que quiser

Não sabe

7,5

Total

297
Fonte: Inquérito por questionário aos jovens, 2012

Sintetizando as convergências e divergências entre pais e filhos acerca da matéria temse o seguinte quadro:
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Quadro 41. A profissão idealizada pelos jovens converge com a dos pais?
N

Sim, com ambos

%

100

34,2

Sim, com pai

7

2,4

Sim, com mãe

15

5,1

Não

77

26,4

Não sabe/não fala disso

93

31,8

Total

292

100,0

Fonte: Inquérito por questionário aos jovens, 2012

Em suma, ordenando as preferências e expectativas dos progenitores quanto à
profissão futura dos filhos, no topo das vontades estão as profissões altamente
qualificadas, segue-se a anuência com as profissões que os filhos quiserem ter e, em
terceira posição, distingue-se o sonho de ter um filho atleta, (elevada predominância
de futebolistas). Crê-se que a esta última ideia se associa a noção da fama, do sucesso,
da abastança. Em simultâneo regista-se, por um lado, um défice de comunicação entre
pais e filhos no que se refere ao projecto de vida e, por outro, a aceitação das escolhas
futuras dos filhos. Uns calam, outros falam, outros aceitam.
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3.3 O Público-alvo do Programa

3.3.1 Destinatários e beneficiários: fronteiras sem passaporte

As categorias beneficiários e destinatários foram introduzidas na 4ª fase do Programa
para distinguir diferentes gradações de necessidade de intervenção junto de crianças e
jovens. Como refere o regulamento “Por destinatários entendem-se os públicos
directos do projecto, nomeadamente aqueles nos quais se verifica uma maior
incidência dos riscos de exclusão; b) Por beneficiários entendem-se os públicos
indirectos, nomeadamente aqueles que, por estarem expostos a riscos mais reduzidos,
não são alvo de um acompanhamento tão continuado e individualizado.” (Despacho
Normativo 27/2009, Diário da República, 2.ª série — N.º 151 — 6 de Agosto de 2009).
Para além das crianças e jovens, o programa prevê a intervenção com famílias e outros
elementos da comunidade considerados pertinentes para a intervenção, designados
também por beneficiários.
Entre 2010 e 2012, integraram o Programa Escolhas cerca de 89 000 indivíduos,
aproximadamente 19600 destinatários e 69500 beneficiários.
Quadro 42. Destinatários e beneficiários que integraram a 4ª fase do Programa Escolhas 2010-2012
Destinatários
Beneficiários
Total
N
Norte e
Centro
Lisboa

% em C

% em L

N

% em C

% em L

N

% em C

29

% em L

10026

51,0

28,2

25473

36,6

71,8

35499

39,8

100

6110

31,1

17,5

28875

41,5

82,5

34985

39,2

100

Sul e
Ilhas

3518

17,9

18,8

15180

21,8

81,2

18698

21,0

100

Total

19654

100

22,0

69528

100

78,0

89182

100

100

Fonte: Informação produzida a partir dos dados recolhidos na plataforma AGIL

29

Informação recolhida na AGIL em 18 de Dezembro de 2012. A informação integra o período de 1 de
Janeiro de 2010 a 18 de Dezembro 2012.
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Neste sentido, importa compreender como no terreno os projectos operacionalizam a
distinção entre destinatários e beneficiários.
Quando no âmbito do estudo de casos é solicitado aos projectos que explicitem quem
são os seus destinatários e beneficiários, como se caracterizam e o que os distingue, as
reacções tendem a demonstrar alguma dificuldade em fazê-lo. Depois de alguns
momentos de reflexão, seguem-se alguns desabafos que oscilam entre a dificuldade de
operacionalizar esta distinção e a sua discordância com ela. Ultrapassado o momento
inicial, o critério fundamental de distinção é a necessidade relativa, seguido da
frequência na participação das actividades.
“Destinatário é alvo prioritário de intervenção” (coordenadora, projecto L)
(...) o que é que são os destinatários (...), podiam lá caber todos, mas aqui
basicamente o que nós fazemos, é um bocado pelas necessidades
(...)”.(coordenador do projecto D)
“Os destinatários são aqueles miúdos que vêm aqui mais vezes e que nós temos
um acompanhamento. Eles têm uma ficha e que nós vamos acompanhando
durante algum tempo. E os beneficiários são aqueles miúdos que vêm aqui
esporadicamente, uma vez ou outra”.(equipa técnica do projecto C)
Porque é assim... os beneficiários às vezes são miúdos que vêm todos os dias.
Mas não achamos que aquela família esteja a um ponto que seja necessário
fazer qualquer intervenção. Podem vir porque não têm Internet em casa, por
exemplo, mas tem comida ou têm as coisas básicas e conseguem estar bem e
não arrumam confusões (…) Destinatário, quando achamos que realmente
precisa de alguma intervenção. Ou a nível familiar ou a nível psicossocial ou a
nível de escola, por exemplo, de ser integrado. Às vezes o problema dele é
porque não está numa escola ou num curso ou qualquer coisa, por aí sem fazer
nada e arranja uma série de problemas.” (equipa técnica do projecto B)
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Segundo o projecto I, por indicação da coordenação regional, a frequência regular
deve fazer de uma criança ou jovem, um destinatário.
Esta dificuldade de distinção não é sentida pelo projecto F. Neste caso, o destinatário é
associado a uma desprotecção e necessidade “evidente”. O seu coordenador
considera-a “extremamente fácil (…) Num contexto social destes saber quem é aquele
que é o desprotegido, que precisa... que não tem o pai e a mãe, que o pai chega à
meia-noite ou a mãe chega à meia-noite, que vem para a escola um farrapo acima, um
farrapo abaixo, não sabe que horas são, anda aqui perdido no tempo e no espaço...
esse é um destinatário. O que chumbou, o que se calhar dá logo um soco ao outro
porque não sabe ouvir e não sabe coiso, pá esses são os destinatários!... Os
beneficiários são aqueles que fazem integração, são aqueles que menos necessitam,
mas que acabam por necessitar do projecto em competências curriculares ou nisto ou
naquilo, mas que não são os que necessitam a 100% do projecto. Aqueles que
necessitam a 100% do projecto são aqueles destinatários e que estão caracterizados
desta forma”.

Ou seja, tendo em conta o contexto de intervenção de cada projecto, a equipa tende a
distinguir dois grupos os que mais precisam e os que menos precisam e/ou os que
frequentam mais e menos. Na realidade se para alguns projectos estes dois critérios
são cumulativos, ou seja, são destinatários os que mais necessitam e mais frequentam,
havendo um esforço da equipa para promover essa frequência, outros há que
consideram destinatários as crianças e jovens que preenchem um dos requisitos.

Para apreciar essa necessidade alguns projectos procuram enunciar alguns parâmetros
ou critérios a ter em conta na distinção. O projecto A adianta alguns parâmetros,
nomeadamente a idade (entre os 6 a 18 anos), preferencialmente residentes no bairro,
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sinalização pela CPCJ, histórico da família e o percurso escolar. O projecto I vai um
pouco mais longe e tenta enunciar alguns critérios para a definição dos destinatários,
são eles: problemáticas escolares e sinalização da CPCJ.
O projecto H procura exemplificar o que é um beneficiário, neste caso trata-se de
alguém que tem acesso às novas tecnologias, ambos os elementos do agregado estão
a trabalhar e participa pontualmente no projecto. No entanto, é referido que alguns
participam regularmente. Por oposição, um destinatário tem um contexto familiar com
situações de desemprego, alcoolismo e problemas de insucesso escolar. Em suma são
públicos mais vulneráveis, comparando com os beneficiários.
Esta aparente clareza na distinção por parte do Projecto H resulta do alerta da
coordenação regional na necessidade das características serem ponderadores da
categorização. No início da intervenção o critério centrava-se na regularidade com que
frequentava as actividades, maior regularidade correspondia a destinatários, menor a
beneficiários. O que indicia um diagnóstico frágil onde não consta a operacionalização
de parâmetros que definam o público a ser intervencionado.
Também o projecto G fazia no início da intervenção uma distinção diferente. Eram
destinatários os imigrantes, os autóctones eram beneficiários, independentemente das
suas necessidades de intervenção. Com a reformulação da equipa houve uma
reestruturação desta categorização. Actualmente fazem corresponder os destinatários
a uma maior necessidade de intervenção e os beneficiários a uma menor necessidade.

De modo frequente, recorrerem a exemplos para ilustrar o que corresponde a um
destinatário ou um beneficiário.
“Há aqui pessoas, por exemplo, pegando no mesmo exemplo, que chegam aqui
e que é ‘quero um emprego, mas não quero cá mais conversas’. Há pessoas que
são assim, estou mesmo, quero mesmo um emprego e chegam aqui e fazem
três atendimentos e vão-se embora e depois há miúdos que não precisam deste
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acompanhamento. ‘Olha eu tenho uma série de competências, mas não estou é
a perceber bem as oportunidades, faz-me lá um currículo que eu não estou a
perceber como é que se faz’. Faz-se o currículo, eles ‘ah já percebi” e a partir dai
conseguem gerir bem a coisa e não precisam de... e esses são claramente os
beneficiários, sim!” (coordenador do projecto D)

Há ainda alguns projectos que se referem a esta tipologia como a Tipologia Escolhas
“isso é um pouco uma tipologia muito Escolhas, portanto destinatários - beneficiários.”
(coordenador do projecto E). Esta definição não varia muito das restantes: “os
destinatários são todos aqueles com os quais nós fazemos uma intervenção directa, ou
seja, por exemplo, alunos PIEF para nós são destinatários porque nós fazemos um
trabalho gradual.” Contudo, assumem uma noção de beneficiário um pouco distinta:
“beneficiário é mais a nível de actividades comunitárias. (coordenador do projecto E).

Esta categorização não é estanque, se se constatam alterações significativas na vida de
cada criança ou jovem a categoria pode mudar. Aliás, em alguns projectos,
nomeadamente o B e o E, é referido que quando uma criança ou jovem chega ao
projecto é considerado beneficiário, apenas depois de um conhecimento mais
aprofundado da sua realidade é feita uma reavaliação que o pode levar para
destinatário ou manter beneficiário: “é no dia-a-dia que nós vamos percebendo até
que ponto, ou não, eles podem ser destinatários” (equipa técnica do projecto B). Este
critério é partilhado pelo projecto E: “A partir do momento em que estão mais
interligados com o nosso espaço ou na formação do CID ou vêm cá mais vezes, nós
começamos a ver e a perceber se são destinatários ou não.” (coordenador do projecto
E).

125
D I N Â M I A - C E T

AVALIAÇÃO EXTERNA DO PROGRAMA ESCOLHAS 2010-2012
RELATÓRIO FINAL
_________________________________________________________________________________________________

Como refere o coordenador do projecto B o ideal é que um destinatário passe a
beneficiário. Contudo, lamenta que por vezes se verifique a situação inversa, quando
os beneficiários passam a destinatários porque se vêem agravadas as suas
problemáticas.
O projecto B refere ainda um outro critério, a existência de problemáticas que vão
para além do alcance do projecto, neste caso a criança ou jovem mantêm-se como
beneficiário.
Independentemente da categoria atribuída a cada criança e jovem, é indicado pela
maioria dos projectos alvo de estudo de caso que a intervenção não distingue
destinatários de beneficiários. A intervenção desenvolvida para os dois grupos é a
mesma, ainda que admitam uma maior intensidade na atenção e no acompanhamento
que prestam aos destinatários. As actividades são abertas igualmente a destinatários e
beneficiários. É apenas destacada a priorização dos destinatários quando o número de
participantes nas actividades é limitado, o que pode acontecer particularmente nas
actividades de exterior. O projecto J refere que a intervenção com os destinatários,
para além de mais intensa, estende-se às famílias.
Como

referido

inicialmente,

existem

algumas

posições

discordantes

desta

categorização maioritariamente assumida pela maioria e que se traduzem em dois
posicionamentos. O projecto E, por um lado, evidencia algum desconforto com a
distinção. Quando se solicita que se pronunciem sobre ela um dos técnicos comenta:
“Rasteira…!” Percebe-se pelo discurso haver alguma confusão com as categorias,
claramente assumida: “A dúvida às vezes surge mais afincadamente. Mas que é uma
coisa que acho que nós todos conseguimos perceber.” (equipa técnica de E). Por outro
lado, considera que as famílias deveriam ser consideradas destinatárias. “Quer dizer,
um pai que está um ano inteiro connosco numa formação [formação parental e CID],
por ter mais de 18 anos... para nós não é um beneficiário é sempre um destinatário;
porque a nossa intervenção também passa pelas famílias.”. (coordenador de E).
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Também o projecto K defende este posicionamento, reforça a ideia de que o trabalho
com as famílias é fundamental para atingir resultados com as crianças e jovens.
Segundo o coordenador do projecto I a distinção destinatários/beneficiários só faz
sentido para estabelecer prioridades na participação em actividades, para além disso,
tenta que o projecto seja “comunitário com a intervenção de todos”. Também o
projecto K questiona a importância desta distinção, destacando as suas desvantagens
práticas. A mudança de categoria dificulta a introdução de dados na plataforma.
Os coordenadores de zona reconhecem que tem havido alguma dificuldade em
objectivar estes conceitos. Retomam a informação que integra o regulamento para
balizar o conceito de destinatários, associando as características definidas à
capacidade do projecto em intervir de forma regular e frequente com estes públicos:
“Nós reconhecemos que não é fácil para todos os projectos reconhecer o que é um
destinatário e um beneficiário. E nós, não obstante esta dificuldade e clareza deste
próprio conceito, tentamos simplificar e objectivar este conceito partindo logo de base
do que está definido em regulamento, o próprio regulamento define quais são as
características básicas do que é um destinatário do projecto. Portanto, crianças e
jovens dos 6 aos 18 anos de contextos socioeconómicos mais vulneráveis,
nomeadamente descendentes de imigrantes, com medidas tutelares educativas, etc.
Destinatário é todo aquele jovem que reunindo aquele conjunto de características ou
destas problemáticas deverá ser alvo de uma intervenção muito focalizada e muito
directa por parte do projecto o que conduz muitas vezes à nossa discussão que tem que
haver uma regularidade, uma intervenção continua. Miúdos que têm altas taxas
insucesso, estão em abandono, consumos, práticas desviantes. Sabemos que não é
claro mas trabalha-se com os projectos no sentido de haver alguma clareza no sentido
do que é um destinatário. Eu como técnica acho que seria capaz numa listagem de 200
miúdos dizer quem é destinatário e quem não é. ” (coordenador de zona).
Na verdade, a equipa central do programa assume que face à diversidade territorial foi
necessário estabelecer fronteiras mínimas ao conceito (o que pode ter levado a criar
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alguma nebulosidade em torna dele). Constituiu, portanto, uma opção, em que a
noção é suficientemente aberta, para que o diagnóstico dite as necessidades de
intervenção cujo risco se têm procurado minimizar, através de um trabalho próximo e
partilhado com os projectos, no sentido de afinar e operacionalizar localmente a noção
de destinatário.

Resumidamente, os diferentes posicionamentos convergem para a seguinte distinção:
os destinatários são, pelas suas necessidades acrescidas, os que carecem de uma
intervenção mais aprofundada, mais consolidada associada à necessidade de
frequentarem regularmente as actividades. Os beneficiários, por comparação com os
primeiros, não registam tantas necessidades de intervenção ou frequentam mais
esporadicamente as actividades. Verifica-se que não existe um conjunto de critérios
organizados que permita categorizar de imediato cada criança ou jovem, mas antes
apenas algumas orientações nas quais se apoiam para fazer uma categorização
nominal casuística.
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Figura 7. Operacionalização da distinção Destinatário/Beneficiário

Beneficiário
s
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Destinatário
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Alguns critérios de definição






Com problemáticas escolares
Vítimas de negligência familiar
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(ex.
desemprego, pobreza, violência domestica,
alcoolismos, etc)
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gravosas

Beneficiários
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familiar
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 Agregado familiar com
situações de desemprego
 Problemáticas
familiares (ex. alcoolismo)
 Problemáticas
escolares

Fonte: Informação recolhida nos estudos de caso, 2012
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3.3.2 Processo de sinalização dos destinatários

Quando se procura compreender como chegam as crianças e jovens ao projecto, rapidamente

damos conta, por um lado, de um ao início e um agora e, por outro, de um
recrutamento formal e informal.
Inicialmente, houve por parte de muitos projectos a necessidade de fazerem um
trabalho de divulgação, muitas vezes de rua, para dar a conhecer o projecto à
comunidade. “o processo é simples: abrimos as portas, divulgamos e esperamos que
eles venham” (coordenador do projecto B). Gradualmente os projectos foram sendo
conhecidos e actualmente a maioria dos projectos refere que são já as crianças e
jovens que aparecem no projecto, quer seja por intermédio de amigos quer seja por
solicitação dos pais.
Paralelamente a este meio informal de recrutamento, os consórcios e outros parceiros
são também fontes de sinalização. Como é referido no projecto D: “Depois também
temos é uma rede de parceiros vasta que faz encaminhamentos”. São disso exemplo as
escolas, a CPCJ e outras instituições que desenvolvem um trabalho próximo das
comunidades.
A longevidade dos projectos e a confiança que ganharam entre pessoas e instituições
permitiu uma sedimentação nos territórios que, para três projectos com início na 3ª
fase do Programa, se traduziu na obrigatoriedade de algumas pessoas sinalizadas
(crianças, jovens e familiares) frequentarem as suas actividades. No projecto H a
participação em algumas actividades constitui acções no âmbito dos acordos
estabelecidos entre as famílias e a CPCJ. O mesmo acontece com o projecto K e I,
nestes dois casos algumas das suas actividades constam dos acordos do Rendimento
Social de Inserção negociados com os seus beneficiários e que, portanto, tem carácter
obrigatório sob pena de suspensão dessa prestação social.
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É excepção a esta evolução temporal, o projecto F e o projecto L. O primeiro, instalado
dentro de uma escola de 2º e 3º ciclo, tem desde o início o seu público sinalizado pelos
professores, sem qualquer necessidade de divulgação externa. Em oposição, a equipa
técnica do projecto L refere que continua, ainda hoje, a tentar recrutar público a partir
da rua, da relação com a comunidade.
Resumindo, é possível identificar dois tipos de recrutamento: divulgação levada a cabo
pelos promotores dos projectos (entidades e equipa técnica) e divulgação por parte de
instituições locais (parceiras ou não) podendo ser determinado o carácter obrigatório
da integração no Projecto, dos destinatários/beneficiários.

3.3.3 Perfis dos públicos intervencionados e excluídos: resistências e
dificuldades

Como se pode constatar pelo quadro que se segue, o público dos projectos observados é

muito vasto quanto à composição étnica e aos escalões etários. O mesmo quadro
permite ainda constatar algumas diferenças entre o previsto em candidatura e a
intervenção desenvolvida. Se em alguns casos o escalão etário foi alargado, projectos
G e A, o projecto J não interveio com maiores de 18 anos apesar de estar previsto
estender-se até aos 24 anos.
A composição étnica tende a coincidir com o previsto. É excepção o projecto B cuja
população cigana prevista em candidatura nunca foi encontrada no projecto. Na
verdade, o público mais encontrado no projecto corresponde a outros portugueses e
descendentes de imigrantes, estes maioritariamente de origem africana.
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Quadro 43. Caracterização do púbico dos projectos alvo de estudo de caso, previstos em candidatura e
intervencionados
Intervenção prevista
Intervenção efectiva
Projecto

B

Escalões etários –

Composição étnico-

Escalões etários

destinatários

cultural

– destinatários

6-24

Desc. Imigrantes + Etnia

6-24

cigana

Composição étnico-cultural
Descendentes imigrantes +
Outros portugueses

G

6-18

Predominância de

6-24

Predominância de

E

11-24

descendentes imigrantes +

11-24

descendentes imigrantes +

D

14-24

I

6-24

Descendentes imigrantes+

6-24

Descendentes imigrantes+

A

6-18

Outros portugueses + Etnia

6-24

Outros portugueses + Etnia

C

6-24

K

6-24

Etnia cigana

6-24

Etnia cigana

J

6-24

Etnia cigana + Outros

6-18

Etnia cigana + Outros

L

6-24

portugueses

6-24

portugueses

F

6-18

Outros portugueses

6-18

Outros portugueses

H

6-18

Outros portugueses

14-24

cigana

6-24

Outros portugueses

cigana

6-18
Fonte: Candidaturas e relatório de auto-avaliação Janeiro de 2010-Dezembro 2011

Nota: Os dados descoincidentes entre os dois momentos encontram-se destacados a laranja.

Estes dados vão ao encontro das afirmações proferidas por alguns projectos sobre a
coincidência entre o público previsto e o que frequenta o projecto efectivamente.
Importa, no entanto, destacar que um dos projectos que o afirma é precisamente o
projecto B, onde se constatou alguma descoincidência na sua caracterização.
Confrontado com este facto, o coordenador justificou-o com um erro de
preenchimento da candidatura.
Há projectos que referem que vão para além do público previsto, uns com jovens com
idade superior ao previsto pelo programa:
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“ *há jovens+ que estão aqui imensas vezes e continuam sem trabalho e sem
ocupação e portanto nós trabalhamos com eles, não vamos dizer que não,
também já os conhecemos dos outros anos”. (coordenador, projecto D)

Outros com idade inferior a 6 anos:
“(...) há muitos casos de irmãos, primos, sobrinhos que acabam vindo e que são
menores, não estão previstos no projecto, são crianças de 3, 4, 5 anos (...)”
(equipa técnica, projecto B)

Um aspecto fundamental prende-se com as dificuldades de intervenção no que
respeita aos públicos. Ainda que o coordenador do projecto F considere que os casos
de difícil intervenção são residuais, “com tempo e persistência nossa, consegue-se
moldar”. (coordenador, projecto F), a maioria dos projectos é clara quanto às
dificuldades de atrair alguns públicos.
De modo lato, parece haver alguma dificuldade em atrair precisamente aqueles que
mais necessitam de intervenção, os destinatários:
“Há aqui destinatários que são mesmo destinatários por aquilo que precisam,
mas são aqueles miúdos que vêm muito pouco ao projecto (...) temos mesmo
que andar em cima deles...” (coordenador do projecto D)
“Há alguns destinatários que nós queríamos que fossem mais destinatários!...
Porque depois são mais fugidios (...). (coordenadora do projecto A)
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Um desses casos é o projecto D. Segundo a coordenadora do projecto, o tráfico e o
consumo de drogas é a problemática fundamental do território, e são os seus
protagonistas que são difíceis de atrair e manter no projecto.
Quanto se tem por referência as idades, a dificuldade de atrair os jovens, por
comparação com as crianças, parece ser unânime. Como refere o coordenador do
projecto H, os jovens “fogem-nos um bocadinho”.
As razões apontadas são várias: a permanência de crianças no espaço dos projectos,
que afasta os mais velhos; um menor tempo disponível pelos que frequentam cursos
de formação profissional; maior liberdade dada pelos pais para frequentarem outros
espaços; outros interesses; desmotivação mas também a falta de respostas para a sua
inserção.
“O próprio sistema não tem em conta o ponto de partida. Estamos a falar
muitas vezes de jovens que mesmo que tenham passado pela escola não sabem
ler nem escrever, não sabem efectivamente! E depois também não há nenhum
tipo de resposta que se adapte a este tipo de contexto e se eles ficam ali 2/3
anos sem reposta, depois, é evidente, é muito mais difícil conquistá-los para
qualquer solução que possa existir. Mais a mais porque as perspectivas são de
desemprego ou de emprego não qualificado.” (consórcio, projecto L)

Os projectos consideram que algumas condições dos projectos, também dificultam a
intervenção junto deste público já intrinsecamente de difícil adesão, nomeadamente
as instalações dos projectos (espaços reduzidos ou espaços open-space), as reduzidas
equipas e a abrangência de públicos dos 6 aos 18 ou 24 anos.
As estratégias para contornar esta fraca adesão são múltiplas, é disso exemplo a
realização de actividades desportivas, ainda assim, tendem a desmotivar-se
rapidamente. É, no entanto, interessante verificar que alguns projectos referem que a
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melhor forma de atrair estes jovens é responsabiliza-los por algumas actividades com
os mais novos, como o apoio escolar ou actividades lúdicas.
Perante a dificuldade de trabalhar com os mais velhos, muitos projectos procuram
trabalhar a prevenção dos mais novos.
“Foi sendo um bocadinho interiorizado dentro do projecto que o público
preferencial e apesar de todos os constrangimentos e tudo o que se foi
deparando que era mesmo ao nível da prevenção porque temos para nós que
estes miúdos com quem estamos a intervir na escola da vila quando chegarem à
hora de casar as coisas já não vão acontecer da mesma forma.” (coordenador,
projecto J)

Ainda neste âmbito, as dificuldades de atrair jovens adensam-se quando se trata de
jovens já com longos percurso de desinserção/desocupação, alguns com
comportamentos de risco e criminalidade. A intervenção preventiva é, deste modo,
duplamente justificada.

Os jovens ciganos são mencionados como particularmente difíceis de atrair, as
raparigas porque não tem autorização dos pais ou maridos.
“Aos 12 anos elas já estão bem desenvolvidas e como manda na tradição deles...
não podem conviver com os rapazes!!” (equipa técnica, projecto E)
“O que é que é natural? É a sociedade ou a comunidade? Isto há-de ser um conflito
para eles, não é? Quer dizer, vêem os jovens todos da idade deles a continuarem a
frequentar a escola, a estar com os amigos e não sei quê e elas, quer dizer, aos 14
anos começam a ter as mamocas grandes têm de ficar em casa! É uma questão
cultural, nós não temos nada a ver com isso!” (equipa técnica, projecto C)
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Os rapazes porque, já casados e com filhos, assumem na comunidade outras
responsabilidades que não lhes permitem a frequência de actividades nos projectos.
Esta é uma realidade particularmente sentida em contextos de maior ruralidade por
comparação com os meios metropolitanos, onde a cultura cigana parece sofrer uma
maior influência da cultura maioritária, os jovens tendem a casar mais tarde, o que não
altera a fraca afluência e regularidade às actividades. Como refere o projecto J,
trabalham-se algumas áreas mais essenciais, como o encaminhamento para a saúde,
mas o fundamental, área de emprego e formação não se consegue.
As famílias são outro grupo populacional de difícil intervenção. Estas dificuldades
assumem diversas justificações. Por um lado, a falta de tempo e, por outro, a falta de
abertura e disponibilidade das próprias famílias.
Alguns projectos procuram inovar e facilitar a participação das famílias nas actividades,
nomeadamente, os técnicos disponibilizam-se para cuidar dos filhos mais pequenos
durante o período das actividades destinadas às famílias, mas lamentam que seja em
vão.
Outros, talvez pela sedimentação do seu trabalho na comunidade, viram as suas
actividades tornarem-se obrigatórias para alguns públicos, nomeadamente famílias
com rendimento social de inserção e famílias sinalizadas pela CPCJ. No âmbito destas
medidas, as actividades dos projectos integram as acções acordadas com beneficiários
e famílias sinalizadas.
Esta estratégia regista diferentes impactes. No projecto K é referido que, mesmo
depois de terminada a obrigatoriedade, algumas famílias continuam a frequentar as
actividades. Contrariamente, o projecto C refere que nem a obrigatoriedade aumenta
a frequência. Argumentam que não tem a ver com falta de tempo - alguns são
desempregados - mas com a desmotivação para a participação.
Há, no entanto, projectos, nomeadamente o projecto C, que apontam o recurso das
famílias ao projecto maioritariamente para fins utilitários, nomeadamente para apoio
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no preenchimento de papéis a fim de dar cumprimentos às burocracias de diversas
instituições: segurança social, IRS, Rendimento Mínimo, escolas, cursos, etc..
No que respeita às famílias há duas variáveis que influencia a sua participação, quer
positivamente quer negativamente, o género e a pertença étnica.
Se a participação feminina é apontada como sendo mais facilitada, os homens são
mais difíceis de atrair. Esta é uma característica generalizada, quer se trate de
comunidade cigana quer da restante população. No caso do projecto J o regresso dos
homens reclusos à comunidade cigana fez retroceder algum do trabalho com mulheres
e crianças já conseguido.
É excepção o projecto K, a coordenadora refere que com a integração dos homens no
projecto ganharam uma maior abertura e maior respeito da comunidade cigana.
Refere ainda que o trabalho com os homens é, ´´por vezes, mais fácil do que com as
mulheres. Eles são mais ponderados, elas mais exigentes.” (coordenadora, projecto K).
Adianta que esta diferença poderá ser pelo facto das mulheres serem
sistematicamente o alvo de intervenção.
Para alguns projectos a fraca adesão às actividades agrava-se quando se tratam de
famílias ciganas, nomeadamente no que respeita ao percurso escolar dos seus
educandos. Como refere a equipa técnica do projecto L a adesão de famílias à
comissão de pais é residual, na qual “Participam os que são mais conscientes”. No
presente ano lectivo nenhum elemento de etnia cigana participou na comissão de pais.
Para outros, este grupo populacional está particularmente disponível para participar.
“De modo geral este público é muito receptivo à intervenção porque tem noção
das dificuldades de integração que têm.” E sentem que é alguém que os pode
ajudar. Mesmo as famílias. As crianças são muito carentes com quem tem uma
relação de grande proximidade. Esta proximidade permite muito trabalho mas
que com a idade, aos 14 anos, se perde, inclusivamente com os casamentos.
(coordenador, projecto J)
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Segundo o projecto C essa disponibilidade decorre também do excesso de tempo livre
de que dispõem.
Alias, para o projecto L a dificuldade está em trazer outros públicos, exactamente pela
presença de população cigana. Esta é uma realidade particularmente sentida pelos
projectos cuja intervenção é maioritariamente destinada a população cigana.
“-«Ai, eu ao L, não vou!» Infelizmente ainda há isto! Não vem por estigma do
projecto estar no planalto e pela questão dos ciganos. Não tenho qualquer
problema em motivar o cigano de vir ao projecto mas se calhar a uma pessoa
que não é cigana e que viva aqui no bairro já não consigo.” (equipa técnica,
projecto L)

Há ainda alguns projectos que generalizam a dificuldade de desenvolver uma
intervenção regular a toda a população cigana, nomeadamente o projecto H.
Justificam-no pela sua actividade económica, consideram que a venda ambulante
dificulta a sua participação regular. Acrescentam ainda que as crianças ciganas vão
participando para o uso da internet, mas que a realização de tarefas mais estruturadas
é menor. Esta disponibilidade/adesão é independente do tempo dos projectos no
território.

Finalmente, é também unânime, que apesar das dificuldades a participação das
famílias está a melhorar, em parte pela confiança que os técnicos ganharam junto
deles.
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“Todos os dias estamos a arranjar formas novas de chegar aos pais. Eles
confiam em nós, é verdade, eles procuram-nos mas não é fácil. Agora já é mais
fácil, mandamos o papelinho e eles já vêem.” (equipa técnica, projecto H)

Perante as dificuldades de intervir junto deste público, o consórcio do projecto E
considera que para trabalhar este público, outros recursos, nomeadamente equipas
maiores e respostas sociais adequadas às necessidades, teriam que ser postos em
prática. Seria necessário um projecto mais direccionado.

Overview
Neste ponto procurou-se reflectir sobre o público intervencionado pelos projectos e a sua
sinalização. Podemos concluir que esta fase do programa procurou focalizar a intervenção
distinguindo os seus destinatários dos seus potenciais beneficiários. Face à heterogeneidade
territorial de intervenção a definição destes conceitos não é imediata e objectiva mas muitas
vezes casuística. É justo dizer que ao longo dos três anos se tem procurado ajustar e afinar as
noções, contudo, inevitavelmente o contexto territorial condiciona os critérios a ter em
consideração. Apurados os públicos que importa abranger, o tecido institucional local tem
assumido um papel fundamental na sua sinalização.
A discrepância entre a sua identificação e a participação resulta das dificuldades de adesão. Os
jovens, as famílias, e algumas comunidades ciganas são os públicos apontados como os
destinatários cuja adesão é mais desafiante.
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3.4 Actividades: adesão, concretização e constrangimentos

3.4.1 Concretização das actividades: a ambição da inexperiência

O processo de implementação do programa constitui uma dimensão a apreciar através
da concretização de actividades, a sua adesão e os seus constrangimentos. Para
desenvolver este ponto, os estudo de casos são considerados uma fonte de
informação privilegiada cuja reflexão permite abrir pistas para melhorar o processo e
orientar as estratégias de intervenção.

Em que medida as actividades dos projectos alvo de estudo de caso são exequíveis ou
ambiciosas, constitui a pergunta de partida, contudo verificou-se uma tendência dos
interlocutores para alargarem a sua reflexão aos objectivos definidos no âmbito dos
projectos.
Deste modo, as apreciações oscilam entre 1) exequível, e 2) projecto demasiado
ambicioso. Cinco projectos são considerados pelos próprios como exequíveis, são eles
o A, o B, o E, o K, o F. O coordenador deste último projecto designa a concepção do seu
projecto como “uma ambição realista”. Considera, no entanto, que apesar do projecto
prever muitas actividades este facto imprime uma boa dinâmica ao projecto, não
permitindo que haja estagnação.
Os restantes sete projectos apontam para uma ambição excessiva. Integram este
grupo os projectos que pela primeira vez integraram o programa (D, J, G e C). É
excepção as actividades e objectivos no âmbito do CID.
O projecto J considera terem sido ambiciosos em dois objectivos, ao nível da formação
profissional e ao nível do empreendedorismo. Referem que a comunidade com que
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intervêm é impar, onde as necessidades e competências básicas estão longe de ser
satisfeitas, o que não permite atingir os objectivos previstos. Acresce a esta dificuldade
o facto da população cigana ser nómada, havendo constantes entradas e saídas da
comunidade.

O Coordenador e equipa técnica do projecto C consideram que uma avaliação actual
revelaria um projecto que ainda não se adequa completamente à realidade. Por este
motivo consideram que seria importante ter a possibilidade de fazer algumas
reestruturações, sob pena de se perpetuar o desfasamento entre o proposto e o
exequível.
Este facto poderá dever-se ao desconhecimento da realidade, contudo outros
projectos, já implementados no terreno, também consideram ter em mãos projectos
demasiado ambiciosos. Estes casos verificam-se quando a actual coordenação, ou
mesmo toda a equipa, não colaborou na concepção do actual projecto. É o caso dos
projectos I, L e H.

O projecto I considera que as actividades são exequíveis ainda que exigentes pela
dispersão territorial. Para além de realizarem diversas actividades no espaço do
projecto, realizam actividades em regime itinerante em mais três escolas do
agrupamento escolar. Quanto aos objectivos e número de jovens a atingir consideram
ter sido ambiciosos, sentimento partilhado pelo projecto H. Segundo refere a
coordenação, este desajustamento quantitativo deve-se, em grande medida, a erros
de candidatura, exemplificam com o número previsto para formação parental, 50
destinatários na actividade de formação parental. Neste caso a actividade teve que ser
ajustada para incluir os filhos, de forma a alcançar esses 50 destinatários, crianças e
jovens. Foram, inclusivamente, feitos alguns pedidos de alterações. Contudo, o
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número de destinatários não foi possível alterar, apenas alguns números de
beneficiários, alterações que consideram residuais.

Finalmente o projecto L é sentido como demasiado ambicioso, particularmente no que
respeita ao número de actividades delineadas para o projecto - 21 actividades
regulares. Consideram que este excesso de actividades faz com que o público não
tenha noção da oferta total e que a dispersão das actividades não permita melhores
resultados. Neste sentido, as orientações da coordenação vão no sentido da equipa se
centrar nas actividades que registam melhores resultados e melhor adesão,
nomeadamente a dança, o teatro, o CID e as actividades lúdico-pedagógicas com as
crianças do 1º ciclo.
Por este motivo, a coordenadora comenta que uma futura candidatura terá menos
actividades, muito centrada nos problemas, como refere “ter coisas mais simples mas
mais direccionadas.” Apesar de todos concordarem com o excesso de actividades, a
psicóloga refere que quando pensa sobre quais as actividades que escolheria para
excluir, sente dificuldade em faze-lo. O monitor CID vai mais longe e afirma que
deviam ter menos actividades mas objectivos mais ambiciosos, nomeadamente no CID.

3.4.2 Adesão às actividades: o lazer em detrimento da formação

As actividades com maior adesão tendem a ser as actividades de carácter mais lúdico,
nomeadamente, as actividades relacionadas com a música (como a rádio online do
projecto B), a dança, as actividades desportivas, as actividades de exterior e abertas à
comunidade, os campos de férias, os intercâmbios, a criação de grupos informais de
jovens e a Internet Livre. Neste último caso, em detrimento das formações em TIC,
como refere o monitor CID do projecto C: “Eles não querem aprender informática,
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querem aprender o que é que a Informática nos pode trazer cá para dentro! As
fotografias dos amigos que estão na Índia, em Cabo Verde ou não sabem onde. Ir ao
Google Earth ver como é que está a rua onde eles moravam, ouvir músicas, ver filmes,
fazer coisas lúdicas, não é? E nós não podemos pensar que a parte lúdica não é uma
parte pedagógica.”

O projecto J é uma excepção na adesão a algumas destas actividades. As actividades
no exterior registam pouca adesão porque os pais ciganos não permitem a saída dos
seus filhos. Segundo a equipa, o acesso livre à internet é também uma actividade
pouco desejada por rapazes ciganos, pelo facto de não saberem utilizar. Este é um
comportamento que consideram recorrente nesta população, quando não sabem fazer
ou utilizar alguma coisa, assumem à partida que não querem ou não gostam.
O Apoio Escolar, contrariamente a algumas expectativas, pelo formalismo da
actividade, tende a ser considerado pelos projectos uma actividade de grande adesão.
Apenas o projecto H questiona essa elevada adesão, referindo não saber se a
actividade os satisfaz realmente, ou se aderem dada a necessidade de realizar
trabalhos de casa, “porque tem que ser” (coordenadora, projecto I).
As actividades de menor adesão são as actividades formais que requerem esforço,
comprometimento e empenho. É disso exemplo a formação em informática, para
crianças, jovens ou famílias: “Eles não querem aprender Informática! O que é que
interessa uma dona de casa aprender Informática? O que é que interessa aprender a
mexer no PowerPoint ou no Excel? Para fazer o quê? (…) Os miúdos a mesma coisa.”
(monitor cid, projecto C). Igualmente, actividades de sensibilização também registam
uma fraca adesão.
Outras actividades que, classicamente, registam uma fraca adesão são as que implicam
as famílias, em particular a formação parental.
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As actividades relativas à promoção e inserção laboral registam também, em alguns
projectos, uma fraca adesão. No projecto D são as actividades relacionadas com
iniciativas de auto-emprego “(...) eles acham que isso é muito bonito, mas tinha que ter
a certeza que havia dinheiro para montarem seja o que for e se não houver não se vão
meter nisso de cabeça... nem eu, quanto mais...”(coordenador de D). Esta fraca adesão,
é também mencionada pela coordenadora do projecto K que dá conta de uma
população cigana pouco interessada em actividades que promovam a sua
empregabilidade, justifica-o com o facto da população cigana continuar a ter a venda
ambulante no horizonte. No entanto, refere que este cenário tem vindo a sofrer
alterações, já que existem ciganos a equacionar a procura de emprego e o trabalho por
conta de outrem. Finalmente, o projecto G também dá conta de uma fraca adesão nas
actividades de orientação profissional.

A adesão às actividades dos projectos, não é no entanto estanque, alguns projectos
registam uma melhoria da adesão em algumas actividades ao longo da intervenção. É
o caso do projecto K, anteriormente referido, mas também o projecto B em relação à
actividade de leitura: “Pronto, faz parte da praxe eles dizerem que não gostam de ler,
mas depois já aconteceu por exemplo, lerem os dois capítulos e depois perguntarem se
podem ler mais dois e isso começa-se a tornar interessante depois. Ou então
perguntarem se podem levar o livro para casa. Mas não gostam de ler”. (coordenador,
B)

A equipa técnica do projecto L acrescenta uma tónica a esta discussão, consideram
que é fácil motivar para as actividades lúdicas mas mesmo nessas, a dificuldade está na
manutenção dessa adesão.
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Quadro 44. Actividades de maior e menor adesão e respectivos públicos

Actividade de menor
adesão

Público

Actividades formais e
formativas – formação em
informática, formação
parental

Famílias, crianças
e jovens

Actividades no exterior

Jovens ciganos

Acesso livre à internet

Jovens ciganos

Atelier de costura

Crianças e jovens
do projecto B

Promoção e inserção laboral

Jovens e famílias

Actividades de maior
adesão

Público

Actividades de carácter
lúdico: a música, a dança,
as actividades desportivas,
as actividades de exterior
e abertas à comunidade,
os campos de férias, os
intercâmbios, a criação de
grupos informais de jovens
e a Internet Livre

Crianças e jovens

Fácil adesão
MAS
Difícil manter a adesão
Tendência para aumentar a adesão mesmo nas actividades menos frequentadas

Fonte: Informação recolhida nos estudos de caso, 2012

Dois projectos dão conta de dois factores ponderadores da adesão. No caso do
projecto B o interesse e adesão são oscilantes e variam com “aquilo que é moda!”
(equipa técnica, B). Para o projecto K a grande oscilação na participação prende-se
com o dia da semana e não com actividades. Como na cidade há um mercado à 2ª
feira, as actividades do projecto tendem a ter pouca frequência nesse dia, crianças e
jovens vão ter com os pais à feira. Também em dias de casamento e de preparação do
casamento não participam nas actividades. Neste domínio, importa salientar a
influência de factores culturais. A importância da feira e dos casamentos como
importantes momentos de socialização da população cigana são variáveis que deverão
ser tidas em conta quando se aprecia a regularidade com que participam nas
actividades do projecto.
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3.4.3 Constrangimentos à implementação associados aos actores e aos
contextos da acção

Ao apreciar a implementação dos projectos importa ter em consideração os
constrangimentos com que se depararam ao longo da sua implementação.
Auscultados os doze projectos é possível criar uma tipologia de constrangimentos. Eles
podem ser externos ou internos aos projectos. Os primeiros tendem a ser de uma
abrangência nacional, os internos tendem a ser mais diversificados e específicos, ainda
que se constatem algumas regularidades.

A. Ao nível dos constrangimentos externos constata-se:
- A ausência de respostas educativas e formativas - vários projectos lamentam a falta
de uma oferta educativa adequada a estes jovens. Por um lado, os currículos
alternativos existentes não vão ao encontro das expectativas dos jovens, por outro, a
formação profissional é cada vez mais escassa e nem sempre de acordo com as suas
preferências. Como refere um elemento da equipa técnica do projecto D: “as escolas
profissionais estão todas a fechar e as que não estão a fechar não estão a abrir cursos
porque não têm... quer dizer, acho que houve cortes de verbas do Estado e eles não
têm... basicamente não existem cursos a abrir em quase lado nenhum.”
- O contexto socioeconómico - Estes projectos intervêm em territórios vulneráveis
onde a actual conjuntura nacional acentuou as situações de desemprego e pobreza.
“Portanto numa fase em que o desemprego está a aumentar (…) todos estes
novos jovens que agora surgem e têm esta necessidade e precisam, não há
como apoiá-los.” (equipa técnica, projecto D)
Este contexto regista um grande impacto nas expectativas escolares dos jovens:
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“Muitos chegam e perguntam: - vou estudar para quê? Porque eles sofrem
também com isso em casa.” (coordenador, projecto G)
“Mas de facto eles confrontam muito com a questão hoje e com a crise que
estamos a atravessar, para quê ir para a escola? ‘E tu tiras um curso e estás
empregada, trabalhas, não recebes... olha os meus pais que não sei quê, olha o
outro que não sei quê, olha os professores... depois são os próprios professores
que depois na escola têm situações muito complicadas e eles todos os dias são
confrontados com isto e depois eles próprios começam ‘o que é que eu ando
aqui a fazer, não vale a pena, para que é que eu me estou a matar se não tenho
trabalho, se... e eles cada vez mais se começam a questionar com isto e começa
a ser difícil, apesar de tentarmos arranjar os argumentos para dar sempre a
volta, mas eles próprios não vêem perspectiva à volta deles.” (elemento da
equipa técnica, D)
- As alterações das políticas de governo - as sucessivas alterações nas medidas
políticas ao nível formativo como o encerramento dos CNO’s, o encerramento de
cursos de formação e cortes em bolsas, constituem fortes constrangimentos à
intervenção destes projectos pela escassez de respostas e recursos que podem
disponibilizar aos jovens.
A constante alteração das políticas do governo, mesmo ao nível da educação ou
seja o que for, quer dizer, também dificulta um bocadinho o nosso trabalho. (…)
Porque há uma indefinição...! PIEF é não sei quê ... e depois já não é do
Ministério não sei quê, é do Ministério não sei quê...”(elemento da equipa
técnica, E)
“Não há dinheiro não há cursos.” (equipa técnica, projecto L)

B. No que respeita aos constrangimentos internos, estes situam-se a três níveis: ao
nível do público-alvo; ao nível das equipas; e ao nível dos recursos disponibilizados.
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- Ao nível do público-alvo constata-se um défice de competências para além do
esperado. Competências de vária ordem, nomeadamente, para a empregabilidade:
Há pessoas que já foram inseridas 3 ou 4 vezes... e aquela dificuldade em se
manterem lá nos postos de trabalho (...)”; “(...) é deles próprios... há uns que à
mínima coisa não estão para ouvir o patrão ‘e ele não fala assim comigo e não
sei quê’ depois já lhe mexe com a honra e desistem, depois há outros que não...
eu acho que há uns que gosta mesmo da boa vida e portanto ‘ah eu quero
emprego, sim quero!’ e depois vão e ‘ah aquilo cansa-me muito e depois vêm...
portanto acho que há aqui... há aqui de tudo!”. (coordenador, D)

Mas também competências escolares às quais se juntam más condições de
habitabilidade e de higiene do público. (projecto J)

Ao nível das equipas técnicas apontam-se vários constrangimentos:
- A subdimensionamento das equipas;
- A falta de mobilidade dos técnicos. É referida pelo projecto G e I o facto dos
monitores CID não poderem sair das sedes de projecto. No primeiro, a reduzida equipa
(coordenadora, monitor CID e dinamizador) dificulta ainda mais a realização de
actividades no exterior pelo rácio de público/técnico a que estão limitados (5/1); no
segundo projecto consideram que seria mais oportuna a deslocação da monitora de
CID ao espaço escolar para dar formação a algumas turmas do agrupamento de escolas
do concelho onde existem salas com computadores e em maior número evitando
assim a deslocação de turmas inteiras ao espaço do projecto; e
- A rotatividade dos técnicos. No caso do projecto G considera-se que o facto de a
equipa ter mudado e as famílias terem uma boa relação com a coordenação anterior
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dificultou o decurso do projecto, principalmente porque a antiga equipa era de
nacionalidade romena o que facilitava a relação de confiança estabelecida; o projecto L
menciona que a mudança de psicóloga, já ocorrida duas vezes, quebra os laços criados
entre técnico e público, prejudica e faz retroceder algum do trabalho até então
desenvolvido nesse domínio.

Finalmente, os constrangimentos que se prendem com os recursos disponibilizados à
intervenção.
- A desadequação dos espaços destinados aos projecto. O projecto G dispõe de uma
garagem de dimensões reduzidas e sem instalações sanitárias. A falta de espaço
dificulta a intervenção com públicos de idades distintas, como refere a coordenadora
“nenhuns se sentem à vontade” e a realização de actividades mais individualizadas.
Todos têm tentado resolver o problema, inclusivamente a entidade promotora (junta
de freguesia) no entanto, a Câmara não disponibilizou até à data espaço algum. O
discurso dos diferentes intervenientes evidencia alguns conflitos políticos que
inviabilizam uma solução. O projecto B refere a necessidade de ter outro espaço,
apesar de reconhecer a centralidade do actual (contribuindo para aceitação e
reconhecimento na comunidade). O facto de haver várias salas torna a intervenção dos
técnicos complicada pela dificuldade de controlar o que se faz nos diferentes espaços.
- O défice de recursos para a mobilidade geográfica. O projecto L destaca como
constrangimento a falta de transporte públicos que associada à localização do bairro
dificulta a realização das actividades no exterior do bairro. No primeiro ano do
projecto havia um autocarro cedido pela Câmara Municipal ao projecto, mas a
mudança de legislação quanto ao transporte de crianças e a não adaptação desse
mesmo autocarro impede a sua utilização. Deste modo, o autocarro é levado e
colocado onde o projecto está a realizar actividades, servindo de divulgação do
projecto, mas não pode transportar crianças. O facto da mobilidade do projecto não
estar assegurada condiciona a realização de actividades ao fim-de-semana e à noite.
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Este condicionalismo obriga a uma gestão difícil e colaboração de todas as entidades.
Em 2011 foi possível garantir o transporte, em 2012 não, o que inviabilizou a realização
de algumas actividades.
- A escassez de recursos económicos é também um constrangimento apontado e que
resulta, por um lado, do baixo orçamento e, por outro, dos atrasos de pagamento.
Inclusivamente em algumas circunstâncias são os técnicos que adianta ou pagam uma
parte das actividades. É disso exemplo o projecto B, A e E.
“E no A temos tido essa questão, nós queremos fazer algumas actividades de
Verão com os miúdos, não há dinheiro para o transporte. Porque a autarquia
não tem e nós também não temos. Portanto é preciso encontrar uma forma de
podermos, às vezes, custear 200, 300 euros que são coisa relativamente
insignificante, mas é preciso que as pessoas saibam e é preciso envolver as
pessoas. (...)” (consórcio, projecto A)
“Os recursos são reduzidos... Umas vezes é fácil, outras vezes é difícil...”; - “Falta
de computadores novos” (equipa técnica, projecto E)
“Eu não tenho dúvida que houve alturas em que os técnicos puseram dinheiro.
Não tenho dúvida disso porque eu depois apercebia-me (...)” “Há aqui muita
gente que, para além de ganhar pouco, ainda é capaz de dizer, pronto pá eu
tenho aqui, eu tenho aqui 100 euros, deixa lá...”(consórcio, E)
“a gente vai levando com a nossa imaginação. Agora como estamos numa
época de crise fazemos muitos trabalhos com materiais reciclados e vamos
dando uso à nossa imaginação e as coisas vão aparecendo. Às vezes com
investimento nosso também, mas pronto, isso também faz parte...”. (equipa
técnica, F)
- A dispersão territorial. Para além destes constrangimentos o projecto E dá conta da
dispersão territorial dos locais de residência dos jovens (decorrente do facto de o
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Projecto operar no Plano Integrado de Almada) enquanto factor condicionante da sua
participação e consequentemente da implementação do projecto.

Nem tudo são constrangimentos! Para o projecto K a existência de turmas PIEF
facilitou a sua intervenção na medida em que permitiu que as meninas ciganas
continuassem a estudar para além do 1º ciclo. Todavia a equipa discorda deste
fechamento, uma turma só para ciganos.
A maioria dos projectos aponta como aspecto facilitador da sua intervenção a boa
relação com as escolas e docentes, é excepção o projecto A, para quem a resistência
da escola é um entrave a melhores resultados.
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Figura 8. Constrangimentos externos, internos e facilitadores da intervenção

Constrangimentos
externos

Ausência de respostas
educativas e formativas

Constrangimentos
internos

Facilitadores

Défice de competências do
público para além do
esperado:

Turmas PIEF

- escolares
- para a empregabilidade

Equipa técnica:
Contexto sócio-económico
nacional

- subdimensionamento das
equipas
- fraca mobilidade de
técnicos

Boa articulação com as
escolas e docentes

- rotatividade da equipa
técnica

Alterações das políticas
governamentais

Recursos:
- desadequação do espaço
- falta de recursos
económicos
- dispersão territorial

Fonte: Informação recolhida nos estudos de caso, 2012

Overview

Em jeito de síntese, é possível concluir que os projectos oscilam entre a exequibilidade e a
ambição excessiva dos planos definidos. Tendem a ser apreciados como exequíveis os
projectos de continuidade cuja coordenação e equipa participou na sua concepção. São
apontados como excessivamente ambiciosos os projectos estreantes ou aqueles em que se
verifica uma descoincidência entre quem concebe o projecto e quem o implementa.
Quanto à participação nas actividades disponibilizadas, o crivo para a menor e maior adesão
está na natureza das actividades, ou seja, actividades de carácter mais lúdico –as actividades
artísticas, as desportivas, as de exterior, como os campos de férias, ou os intercâmbios, a
criação de grupos informais de jovens e a Internet Livre são, por excelência, as actividades com
maior adesão, que constituem para alguns projectos fontes de atractividade para as restantes
actividades do projecto. No sentido inverso, com menor adesão, encontram-se as actividades
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formais que requerem esforço, compromisso e empenho. Integram este grupo algumas
actividades formativas em TIC, actividades relativas à promoção e inserção laboral e,
finalmente, as actividades de formação parental destinadas às famílias.
Finalmente, recordemos os constrangimentos que se colocam à intervenção. Eles podem ser
internos e/ou externos aos projectos. Os externos consubstanciam-se:
- Na ausência de respostas educativas e formativas;
- Nas dificuldades que o actual contexto socioeconómico imprime à inserção social e laboral
destas populações; e
- Nas frequentes alterações das políticas de governo.
Os internos assumem variadas formas que se situam em três níveis:
- Ao nível do público-alvo, num défice de competências escolares e para a empregabilidade:
Ao nível das equipas técnicas, pela sua subdimensionamento, na falta de mobilidade dos
técnicos e na sua rotatividade;
Finalmente, ao nível dos recursos, destaca-se a desadequação dos espaços destinados aos
projectos, o défice de recursos para a mobilidade geográfica, a escassez de recursos
económicos e a dispersão territorial.
Nem tudo são constrangimentos, são apontados dois factores facilitadores da intervenção, são
eles as turmas PIEF e a boa articulação com as escolas e docentes.

3.5 Equipas técnicas no “Quadro de Honra”

“ (...) Tem-se tornado cada vez ... Antes... eu sempre gostei muito dela, mas antes...

Começou-se a tornar mais especial! (...) quando preciso, ela está sempre lá... Basta
eu ligar, mandar uma mensagem, ela... sempre!” (B. avaliando a coordenadora)
[Se a J. n fosse mais a Coordenadora] “Eu deixava de vir muitas vezes cá!”!
(entrevistada B.)
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No que respeita à avaliação das equipas técnicas as opiniões tendem a ser unânimes
quer realizada pelos próprios quer por outrem. Os elogios e o reconhecimento pelo
trabalho feito são as principais reacções. O empenho, a dedicação ao projecto, o
dinamismo, a competência, a autonomia, a adequação às necessidades e a confiança
entre a equipa são alguns dos comentários tecidos.

“A equipa é adequadíssima” (consórcio, projecto A )
“Empenhados até demais!” (consórcio, projecto L)
“A equipa que está faz o que pode com os meios que tem. Até fazem muito
mais.” (equipa técnica, projecto G)
“Nós temos uma equipa muito polivalente e muito coesa que temos melhorado
ao longo do tempo. Nós entendemo-nos muito bem e somos muito
complementares, uns em relação aos outros”. (coordenador, projecto A)

Outros dos aspectos muito focados prende-se com a relação de proximidade que as
equipas estabelecem com o público.
“Acima de tudo conseguiu-se instalar uma relação de confiança. Aliás, ainda há
pouco falei sobre isso. Quando verificam que há um amigo que tenha
problemas, direccionam-se à equipa técnica, falam com quem se sentem mais à
vontade... ou com quem consideram ser o seu confidente (...)”.(coordenador,
projecto B)
“(...) é laços muito próximos, acho que sim. Acho que aqui a mais-valia que nós
temos, se fosse ter que destacar, é realmente a relação que nós conseguimos
ter com os jovens...”. (coordenador, projecto D)
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“tenho um que me chama pai (...).” (coordenador, projecto F)
“(...) para além de passarmos o dia todo aqui com eles, ouvimos tudo... (...) as
angustias que eles têm, as alegrias que eles têm... (...)”. (L.); “(...) somos uma
família aqui. Toda a gente sabe a nossa vida (...)” (N.); “(...) é em momentos de
desabafo é que se costumam criar os maiores laços...” (L.). “ (...) nós estamos
num dia mais difícil, vamos três, quatro vezes ali fora falar ao telefone. Ali
alguém à frente… ‘Então meu? Ontem vi-o aqui tantas vezes, está tudo bem?
Estava assim com uma cara...! Não é? Então isto aqui acaba por ser um
bocadinho troca. (...) Acima de tudo isto é uma coisa muito importante,
também por aí”. (equipa técnica, projecto C)

Nada mais esclarecedor que ouvir as 297 crianças e jovens avaliar os técnicos. Estes
foram solicitados a atribuir uma nota aos técnicos numa escala de 0 a 20. A nota média
– 19,01- colocou os técnicos no “Quadro de Honra” com Distinção e Louvor.

É também unânime a disponibilidade dos técnicos muito para além do seu horário de
trabalho, prejudicando por vezes a sua vida familiar.
“Muita coisa fica para trás para se ficar cá a trabalhar.” (coordenador, projecto
H)

A entidade promotora do projecto L refere mesmo que esta boa vontade pode
desencadear algum problema caso ocorra algum acidente de trabalho fora do seu
horário previsto.
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A longevidade da equipa técnica é também apontada como um aspecto positivo pelo
projecto A. Por oposição, a rotatividade das equipas é vastas vezes denunciada como
factor prejudicial ao bom desempenho dos projectos. Aspecto já mencionado no ponto
relativo aos constrangimentos à intervenção. Esta rotatividade é por vezes associada
ao atraso de pagamentos de salários.
“A rotação, por vezes, dos técnicos não leva a bons resultados. Mas a rotação,
por vezes, não tem tido a ver com as pessoas, tem tido a ver com as condições
que lhes dão! Já viu o que é estar aqui em Janeiro a receber ordenados de
Setembro? Isto, nalguns casos leva as pessoas a afastarem-se, não é? Não
podemos ter uma equipa interessada e empenhada, quando ela própria está
desmotivada e não é apoiada pessoalmente. (consórcio, projecto B)
“ (...) Apesar de haver muito boa vontade dos técnicos, etc., mas é complicado e
isso depois [atraso no pagamento dos salários] acaba por se identificar, por
exemplo, na rotatividade que houve a nível de equipa, que nós nesta geração
nem vos sei dizer quantos técnicos já passaram pelo projecto.” (coordenador,
projecto B)

O atraso no pagamento de salários resulta do hiato de tempo entre o fim de uma
tranche e o pagamento da seguinte, processo mediado por um pedido de pagamento.
Este hiato tem, por vezes a duração de três a quatro meses. Se em alguns casos as
entidades promotoras ou gestoras têm capacidade financeira para avançar o
pagamento dos salários e aguardar o seu reembolso, outras há que lamentam essa
impossibilidade. Nestes casos, só resta aos técnicos aguardar. A existência de salários
em atraso é uma temática sensível e apenas comentada quando questionados
directamente sobre isso. De semblante carregado, lamentam estas situações que lhes
traz graves transtornos pessoais e familiares. Ainda que seja um factor desmotivador, é
reforçado por todos os interlocutores que a realização das actividades não é posta em
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causa, a não ser que não haja dinheiro para a sua realização. Mesmo nestes casos, há
técnicos que contribuem, a título pessoal, com dinheiro para a sua realização.
“ao nível financeiro, a entidade gestora muitas vezes tem de avançar com
verbas para manter o funcionamento do projecto e faz muitas vezes. Até porque
a maior parte do nosso financiamento é em recursos humanos e os técnicos
ficarem sem receber, já aconteceu numa situação ou noutra... não
conseguirmos dar a volta... é um bocadinho grave e sei que há muitos projectos
que têm situações piores que a nossa porque as entidades gestoras não
conseguem avançar” (coordenador, projecto A)
“É complicado... Tenta-se não pensar nisso!” (coordenador, projecto H)
Dada a importância da questão procurou-se compreender os factores que conduzem a
esta situação tão gravosa. Contudo, a sua explicação reveste-se de alguma
nebulosidade. São apontados atrasos na entrega das facturas por parte dos
coordenadores aos contabilistas, atrasos na realização dos pedidos de pagamento por
parte dos contabilistas, demora na validação deste processo, que passa algumas vezes
por correcções, e finalmente, atrasos no pagamento por parte do departamento
financeiro do Programa. Não querendo aqui procurar culpados mas a assunção de
responsabilidades, esta é claramente uma questão que carece ser repensada de forma
a agilizar o processo, evitando, numa próxima fase, problemas desta natureza.
A análise dos relatórios de auto-avaliação corrobora a informação qualitativa recolhida
no âmbito do Estudo de Casos. O empenho, o envolvimento, a coesão e a cooperação
são os atributos que mais lhes são imputados. Contudo, aspectos como a rotatividade,
a escassez de tempo para planificação/execução de actividades e reuniões e a
existência de elementos/factores/dificuldades externos são apontados por alguns
projectos, nomeadamente do sul e ilhas, como perturbadores do funcionamento das
equipas e que não devem ser escamoteados.
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Quadro 45. Características atribuídas às equipas nos relatórios de auto-avaliação, por zona (% de
projectos)
Categorias
Total
Lisboa
Norte e
Sul e
Centro
Ilhas
Empenho/envolvimento
72,3
53,2
82,9
95,8
Coesão/cooperação

67,9

48,9

75,6

95,8

Valorização das competências/papel do
dinamizador

4,5

0,0

12,2

0,0

Intervenção multidisciplinar

8,0

4,3

17,1

0,0

Voluntários e estagiários

20,5

23,4

29,3

0,0

Rotatividade
Escassez de tempo p/
planificação/execução
actividades/reuniões
Elementos/factores/dificuldades
externos perturbam o funcionamento

30,4
11,6

29,8
10,6

22,0
9,8

45,8
16,7

9,8

4,3

4,9

33,3

Fonte: Relatórios de auto-avaliação, Janeiro 2010-junho 2012

Nesta 4ª do Programa foi previsto a integração facultativa de uma nova figura, o
dinamizador comunitário. Dos 134 projectos financiados 108 integram nas suas
equipas esta figura. Esta forte proporção reflecte-se nos 12 projectos alvos de estudo
de casos, onde apenas 3 não dispõe de dinamizador, facto que lamentam, pois
consideram que seria uma mais-valia na aproximação ao público. Para a maioria dos
projectos o dinamizador é visto como um facilitador, um mediador, que melhor
conhece a comunidade e os jovens.
“É ele que anda no terreno e vai sabendo de outras situações que nós, como
técnicos, nunca chegaríamos lá. Considero que a figura do dinamizador
comunitário faz todo o sentido e que se deverá manter”. (coordenador, projecto
B)

A proximidade e o reconhecimento das famílias e da comunidade são as mais-valias
apontadas ao dinamizador. Esta é uma questão apontada, especialmente, por
projectos cujo público é constituído por descendentes de imigrantes, como no caso do
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projecto G, em que o facto de o dinamizador ser de nacionalidade romena, na óptica
da coordenação, o torna “como um deles”, possibilitando assim uma mais estreita
relação do projecto com o seu público. O mesmo se passa no projecto K, cuja
dinamizadora é de etnia cigana tal como o público do projecto. Neste projecto, a
integração na equipa técnica de um dinamizador de etnia cigana teve um impacto
inesperado, este facto permitiu alguma desmistificação em torno da dificuldade de
uma pessoa de etnia cigana ser bem-sucedida na inserção laboral que vai para além da
actividade predominante nesta população - a venda ambulante.
Há, no entanto, dois projectos (C e L) em que o dinamizador assume maioritariamente
a função de técnico do projecto, responsável por actividades com a função acrescida
de mediar e facilitar a interacção com a comunidade.

Overview
Neste ponto, convém sublinhar que as equipas técnicas reúnem uma avaliação, francamente,
positiva. Os consórcios reconhecem-lhes empenho e dedicação, muito para além do seu
horário de trabalho. Os jovens atestam a proximidade e confiança apontada.
A integração de um dinamizador na equipa, onde algumas vezes assume cumulativamente
funções técnicas, é vista como uma forte mais-valia, enquanto facilitador e mediador que
melhor conhece a comunidade e os jovens.
Se a longevidade das equipas técnicas surge como um aspecto positivo, a rotatividade dos
técnicos é nomeada como condição prejudicial ao bom desempenho dos projectos. Esta
rotatividade está associada bastas vezes, aos atrasos salariais.
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3.6 A prática comum do trabalho em parceria - longevidade,
coesão e cooperação dos consórcios

Importa nesta ponto debruçarmo-nos sobre um dos factores que potenciam e facilitam
a implementação dos projectos - o trabalho em parceria - dinamizado por 1055
entidades.

Quadro 46. Número de entidades que integram os consórcios no âmbito do Programa Escolhas 4ª
fase, por zona
Zona

Nº de entidades

Norte e Centro

441

Lisboa

416

Sul e Ilhas

198

Total

1055

Fonte: Informação produzida a partir dos dados recolhidos na plataforma AGIL

A sua apreciação permite tecer algumas conclusões que a seguir se expõem:
1. Constata-se uma sobre-representação de entidades públicas nos consórcios,
integrando

maioritariamente

autarquias,

agrupamentos

de

escolas,

associações, IPSS, fundações, CPCJ’s, Centros de empregos, entidades
formativas, entre outras;
2. A coesão, cooperação disponibilização para além do previsto são apontadas
pela maioria dos projectos como qualidades que descrevem os consórcios. Esta
dinâmica parece resultar de dois factores, por um lado da longevidade dos
consórcios, que lhes permite uma maturidade na articulação e, por outro, na
prática generalizada de trabalho em parceria que vai para além do Programa
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Escolhas e que, em alguns casos, foi exactamente isso que deu origem à
candidatura ao Programa. O estudo de casos parece ilustrar este cenário.

“Tentam vir às reuniões, saber o que se está a passar, qual é a implicação deles,
participar nas actividades do projecto. é uma participação importante e positiva.”
(coordenador, projecto H)
“E até nos conhecemos, pessoalmente, eu acho que também, independentemente
das áreas em que trabalhamos... estamos aqui em termos profissionais, não somos
um grupo de amigos, não é isso que eu estou a dizer, mas sabíamos com o que é
que podíamos contar... com a credibilidade, com o profissionalismo uns dos
outros...” (consórcio, projecto A)
“O projecto nasceu da parceria!...” (consórcio, projecto A)
3. O relacionamento positivo entre os elementos do consórcio é tal que, quando
questionados sobre o seu futuro, tendem a defender a sua manutenção com
acréscimos pontuais. Estes acrescimentos tendem a responder a necessidades
fulcrais, como a integração da escola, ou a equipa RSI, mas também com o
objectivo de garantir alguma sustentabilidade ao projecto integrando entidade
privadas;
4. O trabalho em parceria ultrapassa o trabalho desenvolvido no âmbito dos
consórcios. Ocorre com diferentes entidades locais, de forma mais ou menos
pontual, assumindo diferentes modalidades: i) disponibilização de materiais
para a realização de alguma actividade como transporte, cartolinas, t-shirts; ii)
a integração das actividades dos projectos nas acções de outras entidades -, é
o caso da parceria do projecto K com a equipa de RSI para onde esta
encaminha beneficiários do RSI; iii) a integração de públicos dos projectos em
actividades de outras entidades, como grupos de teatro e de música.
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A análise da informação recolhida no âmbito do estudo de casos permite-nos uma
análise mais fina, nomeadamente, distinguir as dinâmicas dos consórcios que
encontramos. Ou seja, no âmbito do estudo de casos foi possível distinguir dois tipos
de consórcios. Por um lado os consórcios cujas entidades, maioritariamente,
concentram a sua colaboração na disponibilização de recursos, muitas vezes para
além do previsto de forma a responder as necessidades quotidianas. São eles os
consórcios dos projectos B, C, E, I e F. O consórcio deste último projecto ainda que se
tenha categorizado desta forma, dispõe de uma entidade, o agrupamento de escolas,
que assume um papel mais interactivo, esta excepção poderá dever-se ao facto do
projecto estar instalado no recinto escolar.

Por outro, é possível dar conta de um conjunto de projectos em que se destaca a
Interacção e partilha de interesses e trabalho comum entre cada projecto e as
entidades do consórcio, são eles os projectos A, D, H, L, G, K e J. Exemplifica-se com os
projectos H e L. As crianças e jovens do projecto H participam em diversas actividades
da entidade gestora - um centro social - da Direcção de Reinserção Social são
encaminhadas pessoas para cumprir trabalho comunitário e a equipa do projecto faz
muitas vezes o trabalho de terreno da CPCJ. As crianças e jovens do projecto L
participam em diversas actividades das entidades do consórcio, nomeadamente a
integração em grupos de teatro, ateliers de dança e circo e concepção e dinamização
de actividades em conjunto.

Independentemente do projecto e do consórcio é possível associar entidades a tipos
de colaboração, que, em grande medida, se prende com a natureza do seu trabalho,
as suas capacidades, recursos e competências.
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O quadro que se segue dá conta dessa relação, apenas no que respeita as entidades
que integram os consórcios dos projectos alvos de estudo de caso. A sua análise
permite constatar que existem três tipos de colaboração:
1) A sinalização de casos para acompanhamento, é feito por instituições próximas do
público, nomeadamente escolas, comissão de protecção de crianças e jovens, direcção
geral de reinserção social, mas também instituições locais que conhecem de perto a
sua comunidade, como associações de moradores, de imigrantes ou centros sociais;
2) A Disponibilização de recursos (transporte, espaço, técnicos, materiais para
actividades, etc) é um tipo de colaboração muito diversificada, que varia consoante os
recursos de cada instituição. Por este motivo integra este grupo um leque diferenciado
de instituições, designadamente autarquias, empresas municipais, IPSS, misericórdias,
escolas, associações, entre outras;
3) Finalmente, A Realização de actividades/acções/formações, exclusiva ou não, para
públicos ou equipa técnica dos projectos é protagonizada também por instituições
muito diversificadas. São essencialmente instituições com competências para realizar
formação, por vezes profissional, e acções de sensibilização, designadamente o IPJ com
acções de informação/sensibilização sobre sexualidade, o IDT sobre toxicodependência
ou o centro de saúde sobre cuidados de saúde, vacinação, etc.

Quanto ao tipo de instituições e tipo de colaborações importa fazer uma nota, os
agrupamentos escolares e as autarquias são as instituições que mais diversificam os
seus contributos: sinalização, disponibilização de diversos recursos, espaço, materiais,
técnicos e a realização de acções/formações que permitem integrar os públicos mas
também a equipa técnica. Esta multiplicidade de contributos pode dever-se a três
ordens de razão: primeiro, à própria natureza das instituições e aos recursos que
dispõem; segundo, ao interesse que têm em intervenções desta natureza e,
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finalmente, pelo papel que assumem no âmbito do consórcio, dos 12 projectos em
estudo, em oito deles a entidade promotora e/ou gestora é uma destas entidades.
Quadro 47. Entidades e respectivo tipo de colaborações
Tipo de colaboração
Sinalização de casos para
acompanhamento
Disponibilização de
recursos (transporte,
espaço, técnicos, materiais
para actividades, etc)

Realização de
actividades/acções/
Formações, exclusivas ou
não, para público ou
equipa técnica dos
projectos

Apoio técnico na realização
do projecto

Entidades
Associação de Moradores
Centro Social
Agrupamentos de escola
CPCJ
DGRS
Autarquias (Câmaras municipais e Juntas de freguesia)
Empresas municipais
Agrupamento de escolas
IPJ
Equipa PIEC
Santa casa de misericórdia
Associação para o Desenvolvimento
DGRS
Centros sociais e comunitários
Associações sociais e culturais
Associação de imigrantes
Externato
Centros de Formação
Autarquias (acções de formação abertas à equipa técnica)
Bombeiros Voluntários
Sociedade Musical e Desportiva
Agrupamento de escolas
IDT
Equipa PIEC
Centro de saúde
IPJ
Associação Metropolitana de Serviços
Centros sociais e comunitários
Centros de Novas Oportunidades
Empresas municipais
COMPETIR
Companhia profissional de teatro
Cooperativa de Intervenção Social e Cultural
Fundação Aga Khan

Fonte: Informação recolhida nos estudos de caso, 2012

A análise exaustiva dos relatórios de auto-avaliação dos projectos corrobora a
informação recolhida no âmbito do estudo de casos. O empenho, a cooperação e a
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disponibilidade de recursos para além do previsto caracteriza o trabalho desenvolvido
pelos consórcios.
Quadro 48. Características atribuídas aos consórcios em sede de relatório de auto-avaliação (% de
projectos)
% de projectos
Categorias
Lisboa
Norte e
Sul e Ilhas
Total
Centro
Disponibilização para além do previsto
74,5
97,6
95,8
87,5
Empenho

72,3

87,8

95,8

83,0

Cooperação

66,0

85,4

95,8

79,5

12,8

53,7

0,0

34,8

Possibilidade de alteração orgânica: inclusão

12,8

29,3

16,7

16,1

Estabelecimento de parcerias com muito mais
instituições do que o consórcio

14,9

17,1

0,0

15,2

Ligeiras diferenças nos graus de participação

8,5

17,1

0,0

12,5

Papel proactivo da entidade promotora e/ou
gestora na mobilização de parceiros

4,3

22,0

0,0

11,6

Dificuldades
de
agendar
reuniões
por
incompatibilidade de agendas/escassez de tempo

2,1

14,6

0,0

7,1

10,6

17,1

0,0

7,1

Avanço de financiamento
promotora/gestora

por

entidade

Possibilidade de alteração orgânica: exclusão

Fonte: Relatórios de auto-avaliação, Janeiro 2010-junho 2012
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Overview
Poder-se-á concluir que os consórcios se caracterizam pela coesão, cooperação e longevidade,
destacando-se a sobre-representação de entidades públicas na sua composição. A prática de
intervenção em parceria não é exclusiva do trabalho desenvolvido no âmbito do programa
Escolhas mas generalizada à intervenção social local. No âmbito do programa ela,
frequentemente, ultrapassa as fronteiras do consórcio formalizado.
Quanto às dinâmicas dos consórcios, é possível distinguir entre aqueles que tendem a centrar
a sua colaboração na disponibilização de recursos, muitas vezes para além do previsto, e os
que se caracterizam por uma Interacção e partilha de interesses e trabalho comum.
Finalmente o tipo de colaboração das entidades é de três tipos:
1) A sinalização de casos para acompanhamento;
2) A Disponibilização de recursos (transporte, espaço, técnicos, materiais para actividades,
etc);
3) Finalmente, a realização de actividades/acções/formações, exclusiva ou não, para públicos
ou equipa técnica dos projectos.
Esta colaboração/disponibilização é muitas vezes cumulativa em particular no caso das escolas
e autarquias.
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4. RESULTADOS E IMPACTES: OLHARES CRUZADOS

4.1 A perspectiva dos promotores dos projectos

Uma das dimensões fundamentais da avaliação do Programa Escolhas prende-se com a
apreciação dos seus resultados. Neste sentido, chegou o momento de fazer o balanço
entre o projectado e o atingido. Esta análise estriba-se em múltiplos instrumentos de
recolha de informação, nomeadamente nos 12 casos estudados, na análise dos
relatórios de auto-avaliação dos projectos30 e na aplicação dos inquéritos por
questionários aos jovens. Procura-se, sempre que possível, distinguir os resultados
alcançados dos impactes da intervenção. Na realidade esta é uma tarefa complexa, na
medida que muitas vezes os resultados e os impactes surgem imbricados entre si,
mesclando-se nos discursos e fundamentações.
Importa previamente fazer algumas ressalvas metodológicas. Na realidade, a avaliação
da

intervenção

social é

sempre

um

processo

particularmente

complexo,

nomeadamente pela densidade de variáveis que integra mas também pela natureza
das fontes de informação. Neste caso os relatórios de auto-avaliação são fontes de
informação privilegiada e fundamental pela sistematização do trabalho desenvolvido
que congregam, contudo, são inevitavelmente um produto filtrado pela perspectiva da
equipa técnica e consórcio, pela formação técnica de quem os redige e pela sua
capacidade de transmitir o trabalho desenvolvido.

30

Os relatórios analisados para todos os projectos dizem respeito ao período Janeiro de 2010-jnho de
2012.
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Prosseguindo, resta dar conta que esta abordagem está organizada segundo os quatro
grandes eixos conceptuais e analíticos definidos:
- Educação e formação
- Capacitação e empreendedorismo
- Emprego e empregabilidade
- Dinâmicas comunitárias e cidadania

4.1.1 Educação e formação: o foco da intervenção

O Programa Escolhas desde sempre se definiu como um programa cujo principal
enfoque são as problemáticas infanto-juvenis, neste sentido uma intervenção centrada
na educação e formação configura-se pertinente e expectável.

Integram o eixo educação e formação os seguintes objectivos:


Inserção escolar;



Aumento de qualificações/encaminhamento para formação profissional dos
jovens, famílias e comunidade;



Promoção de competências parentais/envolvimento no desenvolvimento do
projecto/co-responsabilização;



Criação e/ou encaminhamento de crianças e jovens para currículos alternativo;
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a)



Formação e sensibilização da comunidade educativa31;



Promoção de inclusão digital nas crianças, jovens, famílias e comunidade.

A inserção escolar é, por excelência, o objectivo mais trabalhado pelos

projectos que integram o programa.
A informação disponível permite apontar para uma intervenção com resultados
positivos ao nível da inserção escolar. São apontadas melhorias no sucesso escolar,
diminuição do absentismo escolar, redução ou inexistência do abandono escolar,
aumento da assiduidade escolar, aquisição de hábitos de estudo e crescente apreço e
consciencialização da importância da escola.
O estudo de casos permite ilustrar alguns resultados e especificidades da intervenção
neste âmbito. É referido pelo projecto J que a sua intervenção permitiu que algumas
crianças que no início do projecto se encontravam em percursos escolares adaptados,
integrem actualmente o ensino regular e que raparigas ciganas prossigam estudos em
turmas PIEF para além do 1º ciclo, momento habitual de abandono escolar.

As afirmações proferidas por alguns elementos de consórcio espelham bem os
resultados alcançados:
“era tudo muito complicado. O projecto ajudou imenso a resolver esse
problema [absentismo escolar]. Eles não são todos assíduos como nós
queríamos mas não é a mesma coisa.” (elemento do consórcio - projecto K)

31

A formação e sensibilização da comunidade educativa não constitui aqui um objectivo per si mas
antes uma necessidade sentida no âmbito da inserção escolar ou do encaminhamento para currículos
alternativos, tendo sido atempadamente abordado.
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“A maior parte dos miúdos não ia à escola. Não quer dizer que agora vão e
aprendam a ler, mas pelo menos vão! Mas também aí temos tido progressos.
Nas provas de 4º ano uma das melhores provas foi de um menino do [nome do
bairro]!” (elemento do consórcio, projecto L)

Para estes resultados convergem diversas actividades como o apoio escolar, a escola
virtual ou Programas de enriquecimento cognitivo mas também outras dimensões de
intervenção, em particular a promoção de competências pessoais e sociais, onde são
trabalhadas competências como a confiança, a auto-estima, a responsabilização e
autonomia que em muito contribuem para o investimento escolares. Exemplifique-se
com o projecto E que refere um maior interesse pela vida escolar no caso dos alunos
de turmas PIEF, participando activamente nas festas escolares. Como refere o
coordenador do projecto F: “Chegámos à conclusão que estes miúdos, o que eles
precisam é mesmo de muita atenção”.

Foram vários os factores que facilitaram o alcance destes resultados. Um dos factores
mais referenciados é a boa articulação com a escola, que se consubstancia na
sinalização de crianças e jovens e no balanço regular das condições em que se
encontram, quer seja a sua situação escolar bem como a identificação de outras
problemáticas. De facto, é unânime entre os projectos que a escola constitui um
parceiro fundamental para o alcance destes resultados. A maioria dos projectos
assinala essa articulação como factor positivo, como é o caso do projecto E, onde é
referido “para nós foi muito claro isto... o facto de a escola ter acolhido muito bem as
turmas…”.
Esta interacção está ainda mais facilitada no caso dos projectos instalados na escola,
como é o caso do projecto F. Segundo o coordenador, a intervenção desenvolvida na
escola não distingue o que resulta da iniciativa TIEP e do programa Escolhas: ”Isto só
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prova que é um projecto super integrado é um projecto de confiança (...) isto é uma
valência que a escola tem que aproveitar”.

Um outro facilitador desta intervenção parece ser o tempo. De facto, os projectos
tendem a mencionar que, com o decurso do projecto, por um lado, viram o seu
trabalho reconhecido por pais, escola e pelas próprias crianças e jovens (no caso
destes últimos esse reconhecimento nem sempre é consciente) e, por outro, o
aumento de participação nas actividades de apoio escolar, o que potenciou a
intervenção e os seus resultados.

Surgem ainda outros factores facilitadores da intervenção ao nível da inserção escolar,
nomeadamente:
- Estratégias informais para atrair participantes, como a disponibilização de lanche, o
que actualmente já não é preciso;
- O reforço da relação entre escola e alunos;
- O acompanhamento/apoio escolar personalizado e sempre pelo mesmo técnico que
articula com a escola;
- O crescente orgulho no sucesso escolar alcançado pelas crianças e jovens, o que
constitui um impacto do e no sucesso escolar;
- Premiar o sucesso escolar com a participação em actividades lúdicas.

No entanto, importa não escamotear alguns factores negativos apontados pelos
projectos. É exactamente sobre estes que importa, particularmente, reflectir de modo
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a encontrar formas de os reverter. É possível distinguir seis tipos de factores
perturbadores deste objectivo:

i. Défice de Competências e motivação

O défice de competências ao nível do estudo e da motivação para a frequência e
sucesso escolar são factores bastas vezes apontados pelos projectos que se expressam
de diversas formas:
- Na vergonha que algumas crianças e jovens com apoio escolar sentem perante os
outros, o que desmotiva a sua frequência;
- Na falta de consciência das reais dificuldades escolares;
- Na desistência de cursos PIEF, sendo disso exemplo o projecto E, como justifica a
coordenadora “neste momento *o curso PIEF+ não lhes diz nada”. Segundo a mesma,
em grande medida, este desinteresse é justificado pelos longos percursos de
desinserção;
- Na dificuldade de concentração no estudo e falta de método;
- Na dificuldade de integração escolar de jovens com mais de 18 anos; e
- Finalmente, nos elevados níveis de iliteracia, é disso exemplo o projecto J, onde a
existência de um dialecto falado pelas crianças e jovens ciganos (uma mistura de
galego com português) que lhes traz grandes entraves no desempenho escolar.
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ii. Condições do projecto e da intervenção

A falta de condições físicas para a existência um espaço dedicado ao apoio escolar
dificulta a concentração dos participantes.

iii. Dinâmica escolar

O facilitismo das regras escolares ou a falta de envolvimento e interesse da
comunidade educativa são claramente factores condicionadores da inserção escolar.
“Se já reprovaram são obrigados a passar de ano” é apontado pelo projecto H como
um factor que impede melhores resultados já que promove um menor investimento
escolar por parte de algumas crianças e jovens.
O projecto D dá conta de uma reduzida disponibilidade do agrupamento de escolas
para tal colaboração. Apenas, recentemente, conseguiram iniciar a intervenção na
escola com turmas do 2º ciclo. Esta pouca abertura traduz-se na ausência de respostas
educativas e impossibilidade de trabalharem a turma CEF em contexto escolar. A
coordenadora adianta mesmo que “a escola também não os quer lá ter, ou seja, se eles
tiverem longe, para eles melhor!”

iv. Contexto económico

O agravamento das dificuldades económicas das famílias, já referidas noutros pontos
deste relatório, é também neste âmbito de intervenção apontado como um entrave
que se materializa em diversos aspectos da vida escolar, como seja, na falta de livros
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escolares, na dificuldade de imprimir trabalhos e na sua débil motivação para se
manterem na escola.

v. Estigma social

O estigma social é também apontado como um entrave. É disso exemplo a conotação
de insucesso escolar atribuída às crianças e jovens que de alguma forma contribui para
a sua reprodução.

vi. Factores culturais

Finalmente, alguns dos projectos que intervêm junto de população cigana dão conta
da tendência para a população cigana encaminhar as crianças para cursos PIEF, mesmo
quando têm competências para prosseguir o ensino regular. São apontados três
motivos para isso: as condições oferecidas (tem uma bolsa e transporte de ida e volta
para a escola); a falta de competências com que alguns saem do 1º ciclo; e um efeito
de grupo, as meninas (quando vão além do 1º ciclo) tendem a ir para turmas PIEF para
estarem todas juntas e afastadas dos rapazes não ciganos.

Para além da necessidade de reverter percursos de insucesso é mencionado por alguns
projectos a necessidade de prevenir esses percursos. De facto, são vários os projectos
que consideram ser mais proveitosa uma intervenção preventiva ao nível pré-escolar.
Esta necessidade é frequentemente expressa pelos projectos que intervêm com a
população cigana. Justificam-no pela falta de competências cognitivas e de
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motricidade diagnosticadas a algumas destas crianças aquando do ingresso no 1º ciclo,
nomeadamente, agarrar numa caneta, saber as cores, entre outras. Na sua
perspectiva, este desequilíbrio face às restantes crianças é o primeiro passo para um
percurso de insucesso escolar que precisa de ser revertido em tenra idade.
No âmbito do estudo de casos para o projecto K este é já um resultado alcançado. A
equipa e o consórcio consideram ser notório o impacto no sucesso escolar das crianças
que integraram a pré-escola por comparação com as que entraram directamente para
o 1º ciclo sem passarem pela pré-primária. A sensibilização da população cigana ao
longo dos 5 anos de intervenção tem conseguido com que esta seja hoje uma
realidade no seu território de intervenção.

Os relatórios de auto-avaliação permitiram uma análise exaustiva dos pontos fortes e
fracos da implementação ao nível da inserção escolar. Os dados sintetizam e
complementam o que foi anteriormente apresentado e, nalguns casos, ilustrado com o
estudo de casos.
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Quadro 49. Pontos fortes e fracos evidenciados nos relatórios de auto-avaliação dos projectos (%) –
inserção escolar
% de projectos
Pontos fortes
Norte e
Sul e
Lisboa
Total
Centro
Ilhas
Aumento do sucesso escolar
70,7
53,2
58,3
60,7
Apoio escolar/acompanhamento escolar

48,8

59,6

41,7

51,8

Boa articulação c/ escola

48,8

31,9

62,5

44,6

Valorização/empenho da/na escola por destinatários e beneficiários

43,9

25,5

62,5

40,2

Reintegração escolar

48,8

23,4

50,0

38,4

Diminuição de absentismo

41,5

29,8

45,8

37,5

Actividades em contexto escolar para potenciar sucesso escolar

34,1

23,4

25,0

27,7

Dinamização de actividades desportivas/lúdicas-pedagógicas que
promovam sucesso escolar
Participação crescente

41,5

19,1

20,8

27,7

26,8

10,6

4,2

15,2

Valorização do trabalho do projecto pela comunidade escolar

17,1

10,6

8,3

12,5

Parcerias c/instituições para sinalização precoce/dinamização de
actividades;
32
Instrumento de intervenção inovador

22,0

8,5

0,0

11,6

14,6

4,3

25,0

12,5

Continuação de estudo por população cigana (ex. meninas ciganas a
frequentar o 2º ciclo)
Alfabetização

17,1

0,0

0,0

6,3

4,9

4,3

8,3

5,4

Instrumento de avaliação/medição inovador

2,4

2,1

4,2

2,7

Descida da taxa de abandono escolar

2,4

0,0

0,0

0,9

Entreajuda, mais velhos ajudam os mais novos

7,3

0,0

0,0

2,7

Parceria com projecto TEIP

0,0

2,1

0,0

0,9

Aquisição de competências académicas

0,0

2,1

0,0

0,9

Pontos fracos

33

Cada vez maior/manutenção taxa de absentismo escolar

5,4

Nível de insucesso ainda elevado

4,5

Motivação escolar superficial/frágil

3,6

Horários incompatíveis

2,7

Reduzidas competências académicas;

1,8

Espaço do projecto limita realização de actividades

1,8

Baixa participação nas actividades

0,9

Fonte: Relatórios de auto-avaliação, Janeiro 2010-julho 2012

32

O conteúdo das categorias “Instrumento de intervenção inovador” e “Instrumento de
avaliação/medição inovador” é analisado no ponto relativo à inovação.
33
O reduzido número de pontos fracos encontrados nos relatórios de auto-avaliação tornou mais
pertinente que a sua apresentação fosse feita para a globalidade do Programa e não apresentado por
zona. O mesmo acontecerá em todos os restantes objectivos apreciados a deste modo.
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O quadro abaixo sintetiza a informação recolhida na AGIL relativamente ao
aproveitamento escolar de destinatários e beneficiários nos 3 anos lectivos que
decorreram no período em que foi implementada a 4ª fase do programa. A informação
disponível assume duas categorias: 1) indivíduos com sucesso escolar e 2) indivíduos
com insucesso. A evolução do sucesso escolar das crianças e jovens inseridos no
sistema de ensino corrobora o êxito alcançado nesta dimensão de intervenção pelo
Programa Escolhas.

Quadro 50. Aproveitamento escolar de destinatários e beneficiários registados na AGIL por ano lectivo
(nº e %)
TOTAL
Destinatários

Beneficiários

Total

Ano lectivo 09/10
Sucesso

76,5

84,4

81,8

Insucesso

23,5

15,6

18,2

100,0

100,0

100,0

Total

Ano lectivo 10/11
Sucesso

77,2

84,6

82,1

Insucesso

22,8

15,4

17,9

100,0

100,0

100,0

Total

Ano lectivo 11/12
Sucesso

84,5

87,8

86,7

Insucesso

15,5

12,2

13,3

100,0

100,0

100,0

Total

Fonte: Informação recolhida na AGIL em 18 de Dezembro de 2012.
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b) Aumento de qualificações/encaminhamento para formação profissional dos jovens,
famílias e comunidade

O aumento de qualificações/encaminhamento para formação profissional dos jovens, das
famílias e de membros da comunidade é um dos objectivos mais trabalhado pelos projectos.
Se a inserção escolar se centra em crianças e jovens ainda inseridos no sistema de ensino, o
aumento de qualificações e a formação profissional é muitas vezes o caminho alternativo para
longos percursos de insucesso ou desinserção escolar. Como refere a coordenadora do
projecto A é “dar uma alternativa” a quem “estava ali quase a desaparecer do sistema”.
Se esta seria uma forma de dar uma formação e uma profissão a muito dos jovens, o contexto
económico do país tem dificultado esse objectivo. Quando questionados os projectos alvo de
“estudo de casos”, sobre o seu alcance, o primeiro comentário é de lamento sobre os cortes na
oferta de formação. As expressões “Neste momento, encaminhámos à volta de 20 jovens e não
tivemos qualquer resposta para nenhum deles” (coordenador, projecto B) ou “Não há dinheiro,
não há cursos.” (equipa técnica, projecto L) poderiam ser proferidas por quase todos os
projectos.
Este cenário é materializado pelo fecho de alguns cursos e pelos cortes no financiamento.
Agrava este cenário a falta de oferta formativa adequada as necessidade e preferências, o
défice de competências pessoais e sociais (como a dificuldade de cumprir horários) e a
desmotivação, que aumenta quando surge uma resposta negativa a uma candidatura.
No entanto, alguma reflexão sobre o trabalho feito faz sobressair alguns resultados, mas
aquém dos desejados. São eles o encaminhamento e integração em alguns cursos de
formação, o aumento de qualificações, nomeadamente da certificação por via dos CNO’s e a
motivação para prosseguir estudos, inclusivamente para a universidade.
Importa compreender o que potenciou então os resultados alcançados. Destaca-se um
trabalho de promoção da importância das qualificações e da formação mas também um
acompanhamento próximo que não permite que os jovens desistam. O projecto F destaca
ainda o centro de explicações sociais como uma actividade que contribui para o sucesso deste
objectivo.
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Os resultados provenientes dos relatórios de auto-avaliação permitem corroborar os
resultados anteriormente mencionados.
Quadro 51. Pontos fortes e fracos evidenciados nos relatórios de auto-avaliação dos projectos (%)
Pontos fortes
% de projectos

48,9

Sul e
ilhas
4,2

22,0

29,8

41,7

29,5

12,2

8,5

62,5

21,4

4,9

10,6

54,2

17,9

Construção de projectos de vida

24,4

12,8

8,3

16,1

Trabalho em parceria

26,8

12,8

4,2

16,1

Formação profissional em conjunto com o CNO

7,3

6,4

0,0

5,4

Instrumento de intervenção inovador

2,4

0,0

12,5

3,6

Instrumento de avaliação/medição inovador

0,0

2,1

0,0

0,9

10. Criação de novos CEFs

0,0

2,1

0,0

0,9

Encaminhamentos para/informação sobre formação/formação
profissional /RVCC
Certificação/formação
Articulação escola/família
Assiduidade elevada

Norte e
centro
58,5

Lisboa

Total
42,9

Pontos fracos
Dificuldade de atrair alguns jovens;

1,8

Défice de respostas formativas,

5,4

Desadequação de ofertas formativas

2,7

Baixas qualificações face ao mínimo necessário

2,7

Fracos níveis de resiliência

1,8

Burocracia associada aos processos de inscrição/demora na
entrega documentos por formandos

0,9

Fonte: Relatórios de auto-avaliação, Janeiro 2010-junho 2012

É inevitável fazer aqui a ponte com o objectivo Encaminhamento e integração no
mercado ou estágios de jovens, famílias e comunidade no âmbito do eixo Emprego e
Empregabilidade, ainda que seja devidamente explorado mais adiante. Quando se
procura fazer o balanço sobre a concretização do aumento de qualificações e formação
profissional surge associada a ideia de que a maior dificuldade reside no depois, na
dificuldade de integração no mercado de trabalho finda a formação profissional. Mais
uma vez surge como pano de fundo o contexto económico português, que, a somar às
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fracas qualificações deste público, os coloca em desvantagem face à restante
população.

c) Promoção de competências parentais/envolvimento no desenvolvimento do
projecto/co-responsabilização

A intervenção com as famílias é uma das dimensões de intervenção mais valorizadas
pelos projectos. Alias, consideram que a intervenção com as crianças e os jovens será
em vão se paralelamente não for feito um trabalho com as famílias.
“Muitas vezes é muito difícil trabalhar só as crianças quando esquecemos que
os próprios pais também têm que mudar a mentalidade, a forma de encarar a
escola, a forma de estar com eles em casa e continuar um bocadinho aquilo que
se faz fora de casa e aí eu acho que a expectativa realmente que tinha foi
largamente superada porque acho que também há aqui um cuidado muito
grande em trabalhar a própria família.” (consórcio, projecto E)

A intervenção com as famílias assume diferentes formas, mais ou menos formais.
Alguns projectos promovem formação parental com uma configuração mais formal,
outros através de sessões de grupo em que os pais partilham as suas necessidades,
problemas e angústias, fazendo a mediação entre a escola, pais e filhos, através de
uma intervenção mais individualizada, outros ainda recorrendo a actividades
essencialmente lúdicas. Em comum têm a promoção de competências parentais destas
famílias.
Todavia, ainda que se trate de um trabalho fundamental ele parece ser de difícil
execução. Os entraves não são recentes, a adesão dos pais é a principal dificuldade. O
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facto de considerarem que não necessitam deste tipo de intervenção mas também, a
falta de disponibilidade por razões laborais, são as principais razões desta fraca
adesão.
“As famílias primeiro acham que não precisam de ajuda” (coordenadora,
projecto H)
“Eu não sou mau pai!” (coordenador, projecto L)
“Por negligência ou por pura e simplesmente falta de tempo (têm que ter 2 e 3
empregos e saem às seis da manhã e chegam à meia-noite)... eles não têm
aquele afecto, não têm aquela orientação nem a co-responsabilidade
parental...”.(coordenador, projecto F)
Para contrariar esta fraca adesão, os projectos procuram criar estratégias para atrair os
pais. Como refere a coordenadora do projecto A “Estamos sempre a inventar. Agora
criámos um Pacote de Sessões de Promoção de Auto-Estima para os Pais, para tentar
trazê-los: um personal trainer, uma manicure, cabeleireiro, Reiki.”
No projecto I os grupos de pais organizados para formação parental são divididos
consoante a idade dos filhos, como forma de aproximar as problemáticas e ganhar o
interesse dos pais. No projecto H os pais colaboram na transformação de roupas na
loja solidária, segundo a coordenadora esta é uma forma de cativar e atrair os pais
porque se sentem úteis. Outros projectos procuram uma abordagem mais
individualizada, em que a intervenção é pontual e individualizada e sempre que se
considera pertinente e necessária.
Ainda que de difícil intervenção, interessa identificar os resultados alcançados com as
famílias. Importa fazer justiça a estas estratégias pois o seu balanço é
maioritariamente positivo. A participação dos pais tende a ser crescente e avaliada
positivamente. Como refere o coordenador do projecto I “Não há muitos pais a
participar mas os que participam, participam bem.” Esta participação traduz-se num
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aumento de competências parentais, com impactes ao nível da aquisição de outras
competências, nomeadamente ao nível da gestão doméstica.
“Conseguimos mudar algumas atitudes e maneiras de estar. Eu e a psicóloga
fazemos algumas visitas domiciliárias e ao início estes agregados familiares,
eram casa completamente…, gestão não existia, organização também não e
após este acompanhamento, perceberam que… ou seja adquiriram algumas
competências a este nível, gestão do próprio dinheiro, conseguiram perceber
que o dinheiro que têm não é todo para gastar no café.” (coordenador, projecto
H)
“Nos sentimos necessidade de criar uma actividade que nós denominamos
«comboio escolar», a actividade mantêm-se mas não tanto com a duração que
tinha, nós chegávamos aqui às sete e meia da manhã para eles entrarem às
nove da manhã, porque íamos acordá-los, alguns íamos vestir (…) hoje em dia
as coisas já estão diferentes, já os vamos buscar, tocamos à campainha, eles
descem, já existe outro cuidado feito pela família.” (coordenador, projecto K)

Estes resultados assentam numa grande dose de confiança depositada pelos pais nos
projectos:
“Acho que há um grupo de pais que já nos vê como uma mais-valia para os
filhos, não só porque proporcionamos um espaço onde eles possam de alguma
forma ocupar algum do seu tempo livre... e que eu acho que já temos uma boa
relação com esse grupo de pais e que qualquer coisa que nós propúnhamos aos
pais, eles estão receptivos a essas propostas. Acho que é um princípio muito... é
um princípio para isso poder ser alastrado a outro... (...) e qualquer problema,
qualquer coisa que surja somos um dos primeiros sítios onde eles vêm para
tentarem resolver as coisas”. (equipa técnica, projecto A)
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Esta intervenção traduz-se noutros impactes, nomeadamente na interacção, por um
lado, com a escola e, por outro, com os filhos.
Algumas escolas valorizam o trabalho feito com as famílias pela sua aproximação à
escola. Como refere o consórcio do projecto K os pais estão mais sensibilizados para
irem a escola, anteriormente os professores do 1º ciclo não conheciam os pais dos
seus alunos.

A interacção com os filhos é também um impacto mencionado, as mudanças de
comportamento dos pais são algumas vezes relatadas pelos próprios filhos.
“Uma miudita, uma semana depois de uma sessão ela veio-me dizer: -Ah, pois a
minha mãe…eu sei que estiveram aqui a falar de umas coisas na formação, a
minha mãe já começou a utilizar em casa isso comigo.” (equipa técnica,
projecto H)

A participação das famílias nas actividades dos projectos a elas destinadas reveste-se,
nesta 4ª fase do programa, de uma particularidade. Em alguns dos projectos a sua
participação é obrigatória para algumas famílias. Esta obrigatoriedade resulta das
acções definidas no âmbito dos acordos de inserção do Rendimento Social de Inserção
ou da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens. Este facto poderá resultar da
sedimentação e reconhecimento da intervenção no território. De facto, trata-se de
projectos não estreantes. Talvez seja esta estratégia que potenciou o aumento da
participação das famílias nas actividades dos projectos.
Se a maioria dos projectos dá conta de resultados positivos e de uma participação
crescente, outros há que apontam resultados quase nulos. Muitos projectos
lamentam: as baixas expectativas quanto ao rendimento escolar dos filhos; as baixas
expectativas face à escolarização; a fraca mobilização dos pais para formação parental;
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a manutenção de tensões entre as famílias e a escola; a manutenção de alguma
desresponsabilização familiar.
A apreciação da informação permite ainda apontar para i) a insuficiência de estratégias
de aproximação às famílias por parte de alguns projectos; ii) alguma desadequação do
perfil de famílias que participam nas actividades, ou seja, não são tanto as que mais
necessitam que mais participam e; iii) a identificação de alguns projectos com
resultados aquém do esperado.
“Resultado disso *intervenção com as famílias ciganas+ é quase nenhum, não se
consegue muito trabalhar com eles” (equipa técnica, projecto J).

A adesão de famílias, em particular ciganas é ainda apontada por alguns projectos
como uma dificuldade acrescida. O projecto L ilustra esta situação. A equipa lastima a
inexistência de pais ciganos na comissão de pais. De facto, as famílias ciganas são
apontadas por alguns projectos como as que registam menores níveis de adesão às
actividades. Existem, no entanto, excepções, nestes casos concorre para o justificar,
por um lado, o facto da participação nas actividades integrar as acções previstas no
acordo de inserção do RSI e, por outro, por se tratar de populações que sofrem
intervenções recorrentes, o que as torna permeáveis a estas intervenções, realidade
particularmente visível em bairros sociais.

O quadro seguinte, resultado da apreciação dos relatórios de auto-avaliação tendo em
conta os pontos fortes e fracos da intervenção neste âmbito, reforça e sintetiza as
apreciações feitas a este nível.
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Quadro 52. Pontos fortes e fracos evidenciados nos relatórios de auto-avaliação dos projectos (%)
% de projectos
Pontos fortes

Norte e
centro
36,6

Fomento ligação escola/família/comunidade

Lisboa
44,7

Sul e
ilhas
66,7

Total
46,4

Formação parental horizontalizada

4,9

4,3

0,0

3,6

Identificação de áreas difíceis da educação dos filhos

4,9

8,5

41,7

14,3

34,1

12,8

45,8

27,7

0,0

2,1

12,5

3,6

Instrumento de intervenção inovador

14,6

2,1

25,0

11,6

Aumento da participação

17,1

8,5

20,8

14,3

Acompanhamento de famílias - ex. mediação familiar, atendimento
integrado
Co-responsabilização/valorização de famílias pelas crianças e seu
percurso escolar
Famílias têm imagem positiva/confiança do projecto/valorização do
trabalho;
Famílias procuram projecto p apoio social;/apoio dos filhos

58,5

34,0

41,7

44,6

53,7

25,5

41,7

39,3

39,0

10,6

25,0

24,1

24,4

19,1

20,8

21,4

Boa adesão das famílias

29,3

17,0

25,0

23,2

Diminuição de problemáticas/aumento de competências parentais
(inclusive famílias ciganas)
Envolvimento em dinamização de actividades

24,4

6,4

25,0

17,0

41,5

10,6

37,5

27,7

Adesão/proximidade com família ciganas

7,3

0,0

0,0

2,7

Adequação de horários p promover participação

2,4

2,1

0,0

1,8

Intervenção desenvolvida com homens ciganos

2,4

0,0

0,0

0,9

Parcerias
c/instituições/
ou
encaminhamento
instituições/dinamização de actividades
Instrumento de avaliação/medição inovador

p

Pontos fracos
Fraca mobilização dos pais (ex. para formação parental)

8,9

Existência de tensões entre as famílias e a

7,1

Resultados aquém do esperado

4,5

Baixas expectativas face à escolarização

2,7

Desresponsabilização familiar

1,8

Pais ciganos muito jovens com dificuldades de gerir esse papel

1,8

Necessidade de integrar mercado de trabalho dado o desemprego
actual
Estratégias de aproximação às famílias insuficientes.

0,9

Algumas famílias que participam não necessitam de intervenção

0,9

Fonte: Relatórios de auto-avaliação, Janeiro 2010-junho 2012
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d)

Criação e/ou encaminhamento de crianças e jovens para currículos alternativos

Este objectivo consubstancia-se, preferencialmente, no encaminhamento para cursos
PIEF e CEF. As apreciações quanto à sua concretização tendem a centrar-se em dois
pontos.

Primeiro, nos constrangimentos à sua concretização que residem:
- na falta de respostas educativas alternativas;
- na desmotivação dos jovens para a sua frequência, como refere a coordenadora do
projecto E, estas alternativas “neste momento, não lhes diz nada”;
- e no estigma de algumas comunidades educativas associadas a estas turmas, apesar
do trabalho de sensibilização que se procura fazer.

Segundo, nos resultados alcançados que são bastante díspares. Por um lado, são
destacadas as desistências, por desmotivação e, por outro a baixa taxa de absentismo
e a certificação alcançada pelos alunos das turmas PIEF, EFA e CEF devido ao
acompanhamento muito próximo dos jovens pelos projectos e pelo empenho de
algumas comunidades educativas.
Ainda que o balanço tenda a ser positivo, muitas vezes se percebe que estas
alternativas são o fim da linha para muitos públicos, sob pena de abandonarem o
ensino com níveis de escolaridade muito baixos e sem qualquer qualificação. Contudo,
a informação recolhida aponta para a necessidade de uma profunda reflexão em torno
desta resposta educativa que avalie a pertinência dos seus conteúdos, qualidade,
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eficácia e eficiência, que como sabemos está para além das competências técnicas e
políticas do Programa.
“A nível do projecto nós temos tudo já mais do que concretizado...! Mas depois
mais qualitativamente e a nível interno numa avaliação mais de ano lectivo em
PIEF, nós temos algumas reticências...”(coordenadora, projecto E)

e) Promoção de inclusão digital nas crianças, jovens, famílias e comunidade.

A promoção da inclusão digital tem sido desde sempre um objectivo maioritariamente
alcançado. Alias, as actividades deste âmbito são muitas vezes utilizadas como
estratégia para atrair a participação noutras actividades algumas vezes menos
cativantes. “É uma actividade que puxa”. (Coordenador do projecto D)

Importa então compreender o que se tem conseguido neste domínio. Quando se
questiona sobre o balanço deste objectivo os resultados apontados são:
- Formação ministrada a crianças, jovens, famílias e outras pessoas da comunidade;
- Bons resultados ao nível da certificação;
- Crescente autonomia no uso dos computadores;
- Aquisição de competências informáticas e autonomia, verificando-se muita
interajuda;
- Mobilização para actividades escolares e outras actividades do projecto;
- Finalmente, um meio de estabelecer contacto com o mundo exterior, “janela para o
mundo” (elemento da equipa técnica, projecto C).
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A importância da promoção da inclusão digital é tal que o projecto I refere que na
comunidade o projecto é também conhecido como “centro informático”.
Esta valência é inclusivamente muito valorizada pelo contributo que dá a algumas
famílias e outras pessoas da comunidade no âmbito dos seus processos de RVCC. É
também por esta via que as famílias e a comunidade cheguem aos projectos, atraídas
pela vertente utilitarista do CID. Assim, por vezes é possível às equipas intervir sobre
outras dimensões da vida quotidiana.

Se os adultos procuram, muitas vezes, formação, as crianças e jovens dão clara
preferência à utilização livre.
“a maior parte dos jovens não quer formação nenhuma!” (Monitor CID,
projecto C)
“eles se calhar passam três semanas a fazer o processamento de texto de um
texto com 5 linhas e sempre à espera da altura em que eu os deixo jogar.
Porque se eu não os deixar jogar, eles depois também não vêm.” (Monitor CID–
projecto A).

Importa, porém, dar conta de alguma desistência inicial por parte de adultos sem
quaisquer competências ao nível informático. Como refere a coordenadora do
projecto D, há situações em que algumas pessoas nunca mexeram num computador
levando mesmo a situações caricatas: “Então agora coloque o rato não sei onde...” e o
senhor põe o rato no ecrã...”. O mesmo projecto aponta outra particularidade: os
jovens afastados da escola demonstram menos interesse pelo acesso aos
computadores.

188
D I N Â M I A - C E T

AVALIAÇÃO EXTERNA DO PROGRAMA ESCOLHAS 2010-2012
RELATÓRIO FINAL
_________________________________________________________________________________________________

Nem todas as famílias tendem a reconhecer vantagens no uso de novas tecnologias, as
famílias ciganas tendem a não demonstrar interesse porque não lhe reconhecem
qualquer utilidade.

O quadro seguinte, resultado da apreciação dos relatórios de auto-avaliação dos
projectos neste âmbito de intervenção, reforça e sintetiza as apreciações feitas a este
nível.
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Quadro 53. Pontos fortes e fracos evidenciados nos relatórios de auto-avaliação dos projectos (%)
% de projectos
Pontos fortes
Norte e
Lisboa
Sul e
Total
ilhas

centro
Mobilização p/ actividades escolares

61,0

40,4

54,2

50,9

Utilização funcional (e-mail, net livre, CV's)

65,9

40,4

45,8

50,9

Atractividade das actividades

58,5

36,2

50,0

47,3

Certificações em TIC

58,5

42,6

29,2

45,5

Mobilização p/ o Projecto;

51,2

25,5

45,8

39,3

Aumento de conhecimento/competências/autonomia
de utilização
Utilização no âmbito do CNO/CEF/PIEF

34,1

36,2

4,2

28,6

7,3

8,5

0,0

6,3

Instrumento inovador de intervenção

9,8

2,1

4,2

5,4

Rede de parcerias p aumentar execução

7,3

6,4

0,0

5,4

Grande adesão

2,4

10,6

0,0

5,4

Instrumento de avaliação inovador

0,0

0,0

0,0

0,0

Pontos fracos
Condicionamentos
externos
(inexistência
de
espaço/localização de espaço cid/atraso na entrega de
senhas de acesso à escola virtual pelo Programa
Escolhas)
Baixas qualificações e competências

4,5

Monitor CID aguarda formação que impossibilita
trabalhar com CISCO (sessões foram eliminadas por
indicação Programa Escolhas)
Fraca adesão a actividades formativas

0,9

Reduzido nº de certificações

0,9

Formação n realizada por falta de inscrições

0,9

Material obsoleto

0,9

1,8

0,9

Fonte: Relatórios de auto-avaliação, Janeiro 2010-junho 2012

Este cenário pode ser complementado com o número de certificações em TIC
registadas na AGIL, ao longo dos três anos do Programa. Os dados permitem concluir
que, em termos médios, tendem a ser os destinatários a obter mais certificações. Estes
dados parecem comprovar que o propósito do programa, imprimir uma intervenção
mais aprofundada e regular com os destinatários, nomeadamente ao nível das TIC
tende a ser conseguido. Efectivamente o seu principal alvo, os destinatários, são quem
mais regista certificações em TIC.
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Quadro 54. Total de certificações em TIC por zona e tipo de público e média por tipo de público
Norte e Centro
Lisboa
Sul e Ilhas
Dest.
Nº certificações em tic
Nº total de participantes 2010-12
% certificações

Benef.

Dest.

Benef.

Dest.

34

Total

Benef.

1982

2330

2159

3772

995

2693

13931

10026

25473

6110

28875

3518

15180

89182

19,8

9,1

35,3

13,1

28,3

17,7

15,6

Fonte: Informação recolhida na AGIL em 18 de Dezembro de 2012.

4.1.2 Capacitação e empreendedorismo

Percepcionando estas crianças e jovens mais como actores e menos como vítimas, a
intervenção privilegia o trabalho de reforço de identidades positivas, procurando
converter formas e condições de vulnerabilidade em capacidades e competências. Esta
aposta está relacionada com a compreensão do processo de individualização crescente
na actual sociedade moderna, onde o sujeito é produtor e actor do seu projecto de
vida.
Neste sentido, a capacitação, em particular ao nível do empreendedorismo,
configurou-se uma importante frente de intervenção para o programa nesta 4ª fase.

Integram este eixo os seguintes objectivos específicos:
- Acompanhamento psicossocial35
- Diminuição de comportamentos de risco

34

Informação recolhida na AGIL em 18 de Dezembro de 2012. A informação integra o período de 1 de
Janeiro de 2010 a 18 de Dezembro 2012.
35
Para 12 projectos o acompanhamento psicossocial foi definido em candidatura como um objectivo
per si. Quando observamos a sua operacionalização verificamos que surge, maioritariamente, como
metodologia de intervenção para alcançar outros objectivos.
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- Promoção da participação activa das crianças e jovens no projecto
- Promoção de competências sociais e pessoais
- Promoção de competências artísticas, culturais e desportivas
- Fomentar a mobilidade e nacional e internacional juvenil/diversidade de experiência
- Promoção da participação cívica e comunitária das crianças e jovens
- Promoção de competências empreendedoras nas crianças, jovens, famílias e
comunidade
- Promoção das dinâmicas familiares (tarefas do quotidiano, e intergeracional36)

a) Diminuição de comportamentos de risco

Tendo em conta os contextos de intervenção, para alguns projectos a diminuição de
comportamentos de risco constitui um objectivo a trabalhar.
Neste sentido, a intervenção dos projectos assume, maioritariamente, duas frentes:
por um lado, trabalhar na prevenção, por outro reverter processos de exclusão, i.e.,
“tirar estes miúdos da rua”. (coordenador, projecto B).
Como se verificará a primeira frente de intervenção parece alcançar resultados mais
substantivos.

Os projectos que trabalham num sentido mais preventivo divergem nos resultados
alcançados. Alguns apontam melhorias comportamentais, reconhecidas não só por
coordenadores e equipas técnicas:

36

Este objectivo é definido em sede de candidatura por dois projectos, contudo, a sua operacionalização
funde-se maioritariamente com a promoção de competências e co-responsabilização parentais. Neste
sentido, os seus resultados integram a apreciação daquele objectivo.
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“A nível de prevenção de comportamentos de risco, penso que foi uma batalha
ganha. (…) Os jovens sabem já bem o que é certo e o que é errado e o que é
suposto acontecer e não acontecer”. (coordenador, projecto B)

Mas também por representantes escolares, sendo disso exemplo o projecto C, cuja
representante do Agrupamento de Escolas considera ter havido “uma melhoria
substancial”.

No entanto, estes resultados nem sempre são massivos, como refere a coordenadora
do projecto A: não conseguiram atingir todos os jovens mas conseguiram que alguns
não fossem tentados pelos comportamentos de risco de outros.
Se estes resultados advêm de um trabalho concreto nesse sentido, o coordenador do
projecto I considera que só por si a ocupação dos jovens com algumas actividades
impede que estes se envolvam noutros “ambientes” (coordenador, projecto I). De
facto, são vários os intervenientes que apontam a desocupação e a falta de actividades
de tempos livres como o principal impulsionador para a adopção de comportamentos
de risco.
Há, no entanto, apreciações menos positivas quanto aos resultados alcançados.
Segundo o coordenador do projecto de projecto I, os resultados oscilam. Há
momentos em que se nota uma evolução, há outros em parece haver um retrocesso.
Existem ainda comportamentos de risco adoptados pelos jovens que já não participam
no projecto, “os mais velhos”, como refere.
Outros projectos dão conta de algumas dificuldades na intervenção, ou seja, captar os
que realmente necessitam - reverter processos de exclusão - parece ser difícil.
Algumas problemáticas relacionadas com tráfico e consumo de drogas ilícitas insistem
em manter-se.
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O isolamento e a reprodução geracional de comportamentos são apontados como
factores dificultadores de mudanças comportamentais.
No projecto B, as apreciações dos resultados divergem. Para o coordenador “a nível de
prevenção de comportamentos de risco, penso que foi uma batalha ganha”. Contudo, a
equipa mostra-se mais pessimista, destacando o consumo de drogas por jovens cada
vez mais novos e a subsistência de comportamentos violentos.

b) Promoção da participação activa das crianças e jovens no projecto

A promoção da participação activa de crianças e jovens nos projectos constitui para
alguns projectos um objectivo em si mesmo. Mas, de modo generalizado, quase todos
os projectos procuram incentivá-lo o que, aliás, é promovido pelo próprio programa
através da valorização de assembleias de jovens.
Esta participação activa é francamente conseguida e assume, independentemente dos
projectos, algumas regularidades que se consubstanciam na criação de grupos; na
organização de actividades informais como dança ou campeonatos de desporto,
inclusivamente actividades que possam financiar a realização de outras; no apoio
escolar aos mais novos; ou no auxílio da equipa em actividades de grande dimensão.
Esta participação activa tende a registar um envolvimento crescente na planificação,
execução e avaliação de iniciativas, nomeadamente no estabelecimento de parcerias
com entidades para a realização das actividades que planificam; uma crescente
responsabilização dos jovens pelo espaço e um aumento do número de actividades
dinamizadas por eles.
Os dados dos relatórios de auto-avaliação dão bem conta desta pro-actividade das
crianças e jovens, acentuando-se nos jovens da zona norte e centro e sul e ilhas.
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Quadro 55. Percentagem de projectos que consideram os seus jovens pro-activos
Total
Lisboa
Norte e
Sul e Ilhas
Centro
Proactividade
82,1
68,1
92,7
95,8
Fonte: Relatórios de auto-avaliação, Janeiro 2010-junho 2012

Pelas ilustrações, facilmente se depreende que a promoção deste objectivo se traduz
em diferentes impactes, nomeadamente ao nível da promoção de competências
pessoais e sociais bem como na promoção de valores de cidadania, competências ao
nível do empreendedorismo e das dinâmicas associativas.

“As ideias vêm deles e eles organizam-se, fazem projectos, fazem candidaturas a
fornecedores externos. (…) Dão também muitas opiniões, contestam regras.
(coordenadora do projecto D)
“ (...) vão-se criando subgrupos dentro do espaço... dos jovens do teatro, dos jovens da
rádio, dos jovens...” Rádio foi pensada pelos jovens. (B)
“No Apoio Escolar pode acontecer mais velhos ajudarem os mais novos. (….) O Grupo
das Danças Africanas já organizou uma festa grande, organização de torneios de
futebol, dinamização da Rádio. (Elemento da equipa técnica, projecto B)
“Casos/situações em que são os mais velhos que já ajudam os mais novos”.
(coordenador, projecto F)
“Putos do Bairro, que fazem a ponte entre nós projecto com os jovens”. (...) “Eles
ajudam a criar a actividade e até são eles que sugerem as ideias; dão as ideias”.
(coordenador, projecto E)

A promoção desta participação tem, no caso de alguns projectos como o L e o H, a ambição de
que os jovens constituam uma associação juvenil. No caso do projecto G tal associação já foi
formalizada.
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Contudo, nem sempre se consegue a participação desejada.
Como factores intrínsecos são enunciados a desmotivação e a falta de pró-actividade de alguns
públicos. A coordenadora do projecto D refere que seria necessário “mudar radicalmente a
cabeça deles [crianças e jovens]. Largarem a cultura em que vivem e mudar radicalmente a
cabeça deles.” (coordenadora, projecto D).

O projecto J aponta as especificidades do seu público como justificação para uma reduzida
participação. Trata-se de um grupo populacional com um défice acentuado de competências
pessoais e sociais e com um conjunto de necessidades básicas, nomeadamente a habitacional
por responder. Neste sentido consideram haver todo um trabalho prévio de sanar estas
necessidades antes de procurar trabalhar uma participação activa no âmbito do projecto.

Alguns constrangimentos extrínsecos condicionam o envolvimento desejado. A carga horária
escolar ou as condições exíguas dos espaços destinados aos projectos são os principais
factores.

c) Promoção da participação cívica e comunitária das crianças e jovens

A promoção da participação cívica e comunitária das crianças e jovens é um objectivo cuja
apreciação assume fronteiras ténues com outros objectivos. Na realidade, como já referido
anteriormente em relação a outras dimensões de intervenção, o trabalho social, os seus
resultados e impactes são sistémicos. Neste sentido, a promoção da participação cívica e
comunitária das crianças e jovens está muitas vezes correlacionada com a promoção da
participação cívica e comunitária de famílias e comunidade, com a participação activa dos
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jovens nos projectos ou mesmo com as dinâmicas associativas. Feitas as devidas ressalvas e
procurando apreciar cirurgicamente este ângulo, o balanço tende a ser positivo.

“Havia miúdos que não participavam em nada, simplesmente ficavam à espera que os
colocássemos para fazer esta actividade ou aquela e neste momento vejo alguns deles
a proporem actividades para se realizarem aqui. Penso que isso também já é um
despertar para alguma coisa.” (equipa técnica, projecto H)

Destaca-se a participação e dinamismo dos jovens em actividades que implicam o
envolvimento da comunidade, inclusivamente intergeracionais e a adesão a acções de
voluntariado. Uma cidadania mais activa e participada, um maior sentido de pertença à
comunidade, a desconstrução do estigma social associado ao território onde habitam são os
principais resultados apontados pelos projectos.

Contudo, nem sempre os valores cívicos e o sentimento de pertença comunitária são
constantes. A título de exemplo refira-se o projecto L alvo de estudo de caso. A coordenação
lamenta que os jovens continuem a sujar e riscar as paredes dos prédios, apesar das
actividades de limpeza do bairro terem sido um sucesso, pelo trabalho realizado e pela adesão.

d) Promoção de competências empreendedoras nas crianças, jovens, famílias e
comunidade

A 4ª fase do Programa Escolhas dá um particular destaque à promoção das competências
empreendedoras do seu público-alvo, criando para o efeito uma nova área estratégica de
intervenção, empreendedorismo e capacitação, que integra um conjunto vasto de acções que
as potenciem, designadamente através da dinamização de “Actividades formativas que
promovam o desenvolvimento de competências empreendedoras nos jovens”.
Procurando balizar este conceito, o enquadramento conceptual e analítico da presente
avaliação, dá conta que a noção de empreendedorismo deverá integrar uma dimensão
economicista e uma comportamentalista, promovendo-se assim um conjunto de acções que se
prendem com a capacitação individual dos jovens tendo como meta final a sua autonomia
financeira.
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Assim, a promoção de competências empreendedoras nas crianças, jovens, famílias e
comunidade constituiu uma linha de intervenção para muitos dos projectos.
A análise dos relatórios de auto-avaliação dos projectos indicia que muitos dos projectos
conseguiram dinamizar um elevado número de acções e actividades concretas ao nível do
empreendedorismo, com uma adesão tendencialmente positiva, sendo que alguns concluem
que se operou uma crescente capacitação do seu público. Para tal, contribuiu o
estabelecimento de parcerias com diversas entidades locais que facilitou a dinamização de
algumas actividades.

Esta mesma análise permitiu dar conta da existência de algumas comunidades com as quais
não foi possível trabalhar estas competências por desinteresse e desmotivação face à
temática.

Esta análise permitiu ainda dar conta de uma grande diversidade de entendimentos do que se
pretende quando se procura capacitar estes públicos ao nível do empreendedorismo. Na
realidade, quando operacionalizada, esta capacitação assume diferentes entendimentos pelos
projectos que vão de um empreendedorismo económico à capacitação pessoal, social e cívica
e à promoção de dinâmicas associativas. Esta diversidade de entendimentos é particularmente
visível aquando da realização do estudo de casos.

Como se sabe, a realização de estudo de caso, não pretende ser uma metodologia de recolha
de informação representativa nem exaustiva, sendo particularmente interessante para
apontar especificidades e ilustrar meios e resultados da intervenção. No que respeita ao
empreendedorismo, esta metodologia assumiu um papel acrescido, na medida em que
permite questionar e reflectir, por um lado, o entendimento dos projectos acerca das
competências empreendedoras e, por outro lado, sobre a pertinência de as trabalhar nestes
públicos.

Se é verdade que a realidade nos alerta para a importância de promover a vertente
empreendedora deste públicos é também verdade que esta dimensão da intervenção tem que
ser particularmente pertinente, face às capacidades e competências do público, e assente num
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diagnóstico realista capaz de dinamizar e conceber planos exequíveis, sob pena de não se
adequar e, por consequência, desmotivar os seus públicos. Os resultados do estudo de casos
parecem ser bem explícitos quanto à necessidade de respeitar estas premissas.
Deste modo, atente-se aos resultados dos 12 casos estudados:


Em alguns projectos o objectivo é apontado como demasiado ambicioso, cujo público-alvo
necessita de adquirir um conjunto de competências essenciais que lhe permita
compreender e adquirir as devidas competências e conteúdos, ou seja, elevados níveis de
iliteracia têm que ser dissipados previamente, sob pena da intervenção não estar a ser
adequada ao público e os conteúdos desperdiçados;



A desmotivação e desinteresse do público com iniciativas desta natureza, nomeadamente
pela falta de disponibilidade horária dos jovens mas também pela falta de recursos para
implementarem os projectos delineados. Alguns projectos implementaram o manual do
empreendedor, mas o plano definido foi demasiado ambicioso, não se conseguindo
concretizar, com excepção para um projecto que criou uma loja solidária.

“Ao nível do empreendedorismo não conseguimos chegar a estes jovens. É que aqui nem os
adultos têm empreendedorismos” (consórcio, projecto G)



No entanto, alguns projectos apontam resultados positivos, nomeadamente resultados
que se prendem com uma vertente comportamentalista, mormente, de autonomia e próactividade, de iniciativa, como a criação de uma associação, mas por vezes também
economicista, como a tentativa de criar formas de sustentabilidade para o projecto.

“A mim dá-me pelo menos o descanso de saber que se nós não estivermos cá, eles vão saber
organizar-se para fazer essas candidaturas e sabem onde poderão ir procurar estes
financiamentos externos” (coordenador, projecto D)
O quadro seguinte reforça e sintetiza as apreciações feitas ao nível da promoção de
competências empreendedoras, pelo menos no que respeita aos pontos fortes, já os pontos
fracos parecem ser escamoteados pelos projectos em sede de avaliação.
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Quadro 56. Pontos fortes e fracos evidenciados nos relatórios de auto-avaliação dos projectos (%)
% de projectos
Pontos fortes
Norte e
Sul e
Lisboa
Total
centro
ilhas
Acções concretas de empreendedorismo
19,5
27,7
16,7
22,3
Jovens com espírito
empreendedoras
Criação de negócios

de

iniciativa

e

capacidades

22,0

19,1

25,0

21,4

4,9

6,4

0,0

4,5

Parcerias com instituição

7,3

2,1

0,0

3,6

Forte adesão

4,9

4,3

0,0

3,6

Instrumentos de intervenção inovadora

7,3

0,0

0,0

2,7

Instrumentos de avaliação/medição inovadores

4,9

2,1

0,0

2,7

Formação sobre empreendedorismo

0,0

2,1

0,0

0,9

Pontos fracos
Comunidade com falta de interesse pelo empreendedorismo

1,8

Ausência de actividades de empreendedorismo no último ano

0,9

Fonte: Relatórios de auto-avaliação, Janeiro 2010-junho 2012

e) A Promoção de competências sociais e pessoais: os fins justificam os meios

A promoção de competências pessoais e sociais constitui uma das principais áreas de
intervenção dos projectos. Ela surge como uma dimensão de intervenção
complementar a outras áreas contribuindo para o seu sucesso, nomeadamente da
inserção escolar. Ou seja, a sua promoção é apresentada pelos projectos como uma
área de intervenção fundamental cujos resultados objectivos - a aquisição de
competências pessoais e sociais (o aumento da auto-estima, dos níveis de
responsabilização, de pontualidade, assiduidade, de resiliência, a capacidade de gerir
conflitos e frustrações, de agir e reagir em grupo, entre outras competências) traduzse em fortes impactes noutras áreas da vida pessoal, familiar e social de muitas
crianças e jovens.

Deste modo, a informação disponível e recolhida dá conta de uma intervenção
particularmente bem-sucedida. Destaca-se uma forte adesão às actividades
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dinamizadas, as melhorias comportamentais de crianças e jovens e o aumento do
sucesso escolar pelo maior envolvimento e empenho, uma melhor interacção entre
pares, com a família e a comunidade, melhorias ao nível dos estilos de vida, o controlo
comportamental entre pares e o aumento da auto-estima.

“Muitas vezes já são os próprios colegas que chamam à atenção dos outros
quando vêem comportamentos incorrectos” (equipa técnica, projecto K)
“Alguns casos, nós consideramos um ganho só por ai. Eles não se relacionavam,
não tinham amigos. Aqui dentro nos incutimos muito isso, eles são todos
amigos, não há diferenças.” (consórcio, projecto H)
“Agora já acham que são bons em alguma coisa quando antes o discurso era o
de que: “sou uma porcaria”. (equipa técnica, projecto B)

É interessante constatar que no âmbito do estudo de casos a capacitação pessoal e
social é indicada como o principal impacto a médio e longo prazo da intervenção do
Programa.
Como se desenvolve este trabalho de promoção de competências pessoais e sociais é a
questão que se segue. Na verdade, diversas estratégias de acção convergem para levar
este trabalho a bom porto. Destaca-se a articulação com a escola e outras entidades
para a realização de actividades, o acompanhamento psicossocial de crianças, jovens e
famílias (mais ou menos individualizado) a aposta numa intervenção de cariz
preventivo, premiar o mérito e o bom comportamento, mas é por via da realização de
actividades artísticas, desportivas e culturais, com uma forte componente lúdicapedagógica, que mais se promovem estas competências, acrescentando-lhe
competências artísticas e desportivas. Muitas vezes é referido pelas equipas que a
prática de actividades desportivas e artísticas são excelentes meios para que as
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crianças e jovens apreendam regras de comportamento, sociabilidade e estilos de vida
saudáveis de forma progressiva (a prática de natação é particularmente valorizada
pelos técnicos por ter a mais-valia de proporcionar momentos de formação e
informação sobre hábitos de higiene).

Ou seja, se em sede de candidatura cerca de 1/3 dos projectos identificou a
necessidade de promover as competências artísticas, culturais e desportivas do seu
público-alvo e ainda que procure fazê-lo, a sua prática constitui, em grande medida,
um meio que tem, como fim último, a aquisição de múltiplas competências pessoais e
sociais.
Apreciar os efeitos da dinamização de actividades artísticas e desportivas, permite
exactamente constatar que, para além dos resultados previstos e maioritariamente
alcançados - a aquisição de competências artísticas e desportivas - os impactes
reflectem-se ao nível da aquisição de competências pessoais e sociais. São múltiplos os
exemplos que ilustram esse alcance como a criação de grupos de dança ou de música,
que muitas vezes se traduzem em proeminentes níveis de autonomia do projecto,
quer pela sua manutenção quer pelos seus impactes: solicitações crescentes por parte
da comunidade para actuações; crescente envolvimento e assiduidade em práticas
desportivas; aumento da participação em actividades em contexto escolar; e melhoria
do desempenho escolar.

“Foi muito emocionante para nós ver alguns daqueles jovens que não eram
capazes sequer de falar em público, representar e cantar...no teatro! “ (equipa
técnica, projecto A)

Ainda que este seja o cenário tendencial, não se pode escamotear alguns aspectos
menos positivos que se constituem como entraves a prossecução dos objectivos.
Aspectos que se prendem com a fraca adesão ou regularidade em algumas actividades,
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por vezes causada pela dispersão geográfica ou constrangimentos horários, a
manutenção de alguns casos de indisciplina, alguma resistência na aquisição e prática
de estilos de vida saudáveis, como higiene e hábitos alimentares, ou ainda a falta ou
exiguidade dos espaços para a realização das actividades são alguns dos factores que
os próprios projectos apontam em sede de auto-avaliação.

Os dados do quadro abaixo, que sistematiza as apreciações feitas pelos projectos,
corroboram as apreciações anteriormente apresentadas.
Quadro 57. Pontos fortes e fracos evidenciados nos relatórios de auto-avaliação dos projectos (%)
% de projectos
Pontos fortes

Total

53,2

Sul e
ilhas
62,5

34,1

31,9

58,3

38,4

Articulação com Escola

29,3

17,0

58,3

30,4

Melhoria dos estilos de vida

39,0

14,9

41,7

29,5

Dinamização de jogos lúdico-pedagógicos

34,1

23,4

33,3

29,5

Aposta/melhoria na intervenção preventiva de riscos psicossociais

19,5

19,1

33,3

22,3

7,3

17,0

25,0

15,2

29,3

2,1

0,0

11,6

Instrumento de intervenção inovadora

9,8

12,8

12,5

9,8

Forte adesão

7,3

6,4

0,0

5,4

4,9

6,4

4,2

5,4

0,0

2,1

4,2

1,8

0,0

2,1

0,0

0,9

Melhoria comportamental significativa/aumento de competências
pessoais e sociais;
Acompanhamento psicossocial a crianças, jovens e famílias

Prática desportiva/artísticas como promotora de competências
pessoais e sociais
Grande espírito de entreajuda entre todos os jovens

Parcerias c/instituições/ ou encaminhamento
(cumprimento de medidas, ex DGRS)
Instrumento de avaliação/medição inovador

p

instituições

Exigência de bom comportamento/premiados

Norte e
centro
61,0

Lisboa

58,0

Pontos fracos
Acompanhamento psicossocial a famílias com números muito abaixo
do previsto
Manutenção de alguns casos de indisciplina/défice comportamental

0,9

Manutenção de défice de estilos de vida saudáveis (higiene e hábitos
alimentares)
Dispersão
geográfica
como
entrave
à
regularidade
de
acompanhamento
Constrangimentos horários

1,8

Espaço de projecto reduzido

0,9
Fonte: Relatórios de auto-avaliação, Janeiro 2010-junho 2012
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f)

Fomentar a mobilidade nacional e internacional juvenil e a diversidade de
experiências

Os contextos socioeconómicos dos públicos –alvo dos projectos condiciona em grande
medida a mobilidade destes jovens. O bairro, a aldeia ou a pequena cidade onde
residem é o seu mundo. Bastas vezes, os técnicos dão conta de um isolamento social
por parte destas crianças e jovens. Alguns exemplos ilustram esta realidade: as
crianças e jovens do projecto L quando se referem às saídas do bairro dizem que vão à
cidade, ainda que aquele se encontre dentro da cidade; a única praia que alguns
jovens de projectos do interior do país viram é fluvial; claro está, a grande maioria,
nunca saiu do país, muitos, nunca foram à capital.

“Havia um horizonte muito limitado, por desconhecimento de uma realidade
fora do bairro. (coordenador, projecto A)

“E há oportunidades que eles têm que de outra forma não teriam conseguido.
Eles têm tido experiências... e viagens...”. (consórcio, projecto B)

Fomentar a mobilidade nacional e internacional através de viagens, passeios e
intercâmbios, dar a possibilidade a estes jovens de diversificarem as suas experiências,
abrir horizontes, ter contacto com outras pessoas e realidades distintas constituiu,
portanto, para muitos projectos um objectivo. A satisfação e a adesão do público a
estas actividades são evidentes em diversos momentos, quer pelos resultados dos
relatórios de auto-avaliação quer pelo feedback dado pelos jovens no âmbito do
estudo de casos e aplicação dos inquéritos por questionários.

Para esta mobilidade têm contribuído dois factores, por um lado a articulação com
entidades locais para o financiamento e/ou disponibilização de recursos que
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possibilitem as viagens e, por outro, algumas actividades dinamizadas pelo próprio
Programa, a Aldeia Escolhas, o Navio Escolhas, a Liga Escolhas. Estas actividades bem
como os intercâmbios nacionais, com outros projectos escolhas, ou internacionais
como campos de trabalho, são algumas das actividades muito referidas pelos próprios
jovens, não só pelo carácter lúdico mas pela possibilidade de conhecer outros espaços
e outros jovens de realidades muito distintas.
Ainda que esta dimensão da intervenção tenha essencialmente um carácter lúdico,
importa não escamotear os seus resultados e impactes. De facto, esta abertura ao
mundo permite abrir horizontes e amplificar as expectativas de vida destes jovens.
Sonhar para poder concretizar é fundamental para reverter contextos de resignação e
reprodução de pobreza, exclusão e vulnerabilidade social.

4.1.3 Emprego e empregabilidade

Se a educação e a formação constituem um eixo essencial, a empregabilidade de muito
destes jovens é um eixo igualmente fundamental que o Programa procura trabalhar
paralelamente.
Este eixo integra quatro objectivos específicos:
- Promoção de competências para a empregabilidade de jovens, famílias e comunidade
- Encaminhamento e integração no mercado ou estágios de jovens, famílias e
comunidade
- Criação do próprio emprego para jovens, famílias e comunidade
- Sensibilização e co-responsabilização social das empresas37

37

A sensibilização e co-responsabilização social das empresas surge enquanto objectivo per si em 9
candidaturas, contudo quando apreciamos a sua operacionalização ela surge, maioritariamente, como
estratégia/m para alcançar outros objectivos, nomeadamente como forma de patrocinar actividades.
Deste modo, as apreciações sobre este aspecto surgem ao longo deste relatório, quer quando se
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a) Promoção de competências para a empregabilidade de jovens, famílias e
comunidade

Muitos projectos consideram fundamental proceder a um trabalho prévio ao
encaminhamento e inserção no mercado de trabalho, que consiste na promoção de
competências para a empregabilidade. Este trabalho assume diferentes formas que
variam de acordo com as necessidades diagnosticadas. A saber, como preparar um
Curriculum Vitae, identificar locais de procura de emprego, como responder a um
anúncio de emprego, como se apresentar numa entrevista de emprego mas também
dar oportunidade, principalmente aos jovens, de experienciar ou obter informação
sobre determinadas profissões. É o caso do projecto D e F, no primeiro com os “cursos
de orientação e exploração” e no segundo, com a promoção de “Competências PréProfissionais”, essencialmente ambos procuram proporcionar aos jovens espaços de
experimentação, que lhes permitam perceber quais as actividades profissionais com
que mais se identificam.
“É um bocadinho trocar as voltas à procura de emprego; em vez de ir à procura,
nós temos aqui uma experiência e pode ser que saia alguma coisa de futuro,
não é? Mas pelo menos para o jovem, acredito que é uma experiência positiva e
que lhe ajuda a nível de currículo”. (equipa técnica, projecto D)

Esta dimensão do trabalho é desenvolvida pelos técnicos dos projectos com a
colaboração de docentes, nomeadamente dos cursos EFA e CEF, e em parceria com
empresas que permitem a referida experienciação de profissões, através de visitas às
suas instalações e conversas com os seus profissionais.

apreciam os resultados, nomeadamente quanto à promoção da empregabilidade, quer no que respeita
às estratégias de sustentabilidade dos projectos.
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Este trabalho tem permitido a aquisição de competências para a empregabilidade e a
sua orientação vocacional, registando uma boa receptividade por parte dos seus
participantes.
Inevitavelmente, os seus impactes ao nível da posterior inserção no mercado de
trabalho são condicionados, não só por factores extrínsecos que configuram a actual
conjuntura económica, mormente, o elevado desemprego jovem, mas também por
factores intrínsecos a estes jovens, nomeadamente, um défice de competências para a
empregabilidade, a fraca experiência profissional, baixas habilitações literárias, fraca
resiliência, aspectos que o trabalho desenvolvido pelos projectos não conseguiu
reverter na sua totalidade.
O quadro abaixo, resultado da auto-avaliação dos projectos, reforça e sintetiza as
apreciações feitas ao nível da promoção de competências para a empregabilidade.
Quadro 58. Pontos fortes e fracos evidenciados nos relatórios de auto-avaliação dos projectos (%)
Pontos fortes
% de projectos
Contacto com mercado de trabalho/empresas para experimentação/informação
de profissões através de parcerias com empresas
Aquisição de competências

15,2
10,7

Satisfação dos jovens com experiências

5,4

Envolvimento de docentes (ex. cef, efa)

0,9

Instrumento de avaliação/medição inovador

0,9

Pontos fracos
Défice de competências para a empregabilidade (fraca experiência profissional,
poucas habilitações literárias, fraca resiliência)
Elevado desemprego juvenil no território;

2,7

Dificuldades em resultado do actual contexto económico (dificuldade de
integração laboral)

0,9

Fonte: Relatórios de auto-avaliação, Janeiro 2010-Junho 2012
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b) Encaminhamento e integração no mercado ou estágios de jovens, famílias e
comunidade

A intervenção desenvolvida pelos projectos com vista à inserção no mercado de
trabalho e face ao exposto ao longo deste relatório, prevê-se penoso de alcançar.
Deste modo, mais difícil do que encaminhar para formação profissional é, como já
apontado, conseguir a sua integração em contexto de trabalho. A afirmação proferida
por um dos elementos da equipa técnica do projecto D, sintetiza bem o contexto de
intervenção dos projectos no que respeita à inserção no mercado de trabalho: “Muitos
dos jovens integrados não ficam muito tempo no local de trabalho, seja por falta de
capacidades deles ou condicionalismos do próprio mercado de trabalho.” (equipa
técnica, projecto D)
A principal justificação reside no contexto económico português, que associado às
fracas qualificações, frágil ou inexistente experiência profissional e a fraca resiliência
de alguns, coloca este grupo populacional em desvantagem face à restante população.

“ (...) Há pessoas que já foram inseridas 3 ou 4 vezes... e aquela dificuldade em
se manterem lá nos postos de trabalho (...)”; “ (...) é deles próprios... há uns que
à mínima coisa não estão para ouvir o patrão ‘e ele não fala assim comigo e
não sei quê’ depois já lhe mexe com a honra e desistem.” (coordenador,
projecto D)

É ainda referido que a actual situação é de tal modo grave que um jovem com algumas
competências e escolaridade, ao nível do 12º ano, precisa actualmente “de um
empurrão para se integrar.” (coordenador, projecto D). Jovens que, segundo os
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técnicos, noutro contexto socioeconómicos não precisariam de uma intervenção do
programa.

Apesar de algumas estratégias accionadas, como i) a criação de bolsas de emprego, ii)
a articulação com empresas de recrutamento de recursos humanos, iii) a aplicação de
testes psicotécnicos, iv) o envolvimento do público na procura de emprego ou v) o
acompanhamento pre- e pós-colocação, as dificuldades estão bem patentes.

De modo geral, os resultados deste objectivo encontram-se, maioritariamente aquém
do esperado, em que a integração em estágios surge como um fim último e não como
a primeira fase de uma posterior integração laboral. Registam-se, no entanto, algumas
inserções laborais, exemplifique-se com o projecto I, onde alguns jovens com
formação em jardinagem foram contratados pela Câmara Municipal e por entidades
privadas. O projecto G também dá conta de alguns jovens com formação em
refrigeração e climatização que conseguiram integrar o mercado de trabalho. Contudo,
muitas das inserções laborais mencionadas são precárias e temporárias.
O quadro seguinte reforça e sintetiza as apreciações feitas ao nível da promoção de
inserção laboral e estágios, pelo menos no que respeita aos pontos fortes, já os pontos
fracos parecem ser escamoteados pelos projectos em sede de avaliação.
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Quadro 59. Pontos fortes e fracos evidenciados nos relatórios de auto-avaliação dos projectos (%)
% de projectos
Pontos fortes
Integração no mercado de trabalho

20,5

Colocação em estágios

11,6

Instrumento inovador de intervenção

1,8

Parcerias/contactos com empresas p inserção laboral (ex. empresas de trabalho
temporário)
Aplicação de testes psicotécnicos

8,0

Visitas a empresas

1,8

Criação de bolsa de emprego;

4,5

Envolvimento do público na procura de emprego

8,0

11,6

Acompanhamento pré- e pós colocação

4,5

Parcerias/contactos com entidades publicas p inserção laboral

5,4

Instrumento de avaliação/mediação inovador

0,9

Pontos fracos
Dificuldades imputadas ao actual contexto económico (dificuldade de integração
laboral)
Défice de competências para a empregabilidade (fraca experiência profissional,
poucas habilitações literárias, fraca resiliência)

5,4
1,8

Fonte: Relatórios de auto-avaliação, Janeiro 2010-Junho 2012

Segundo alguns projectos, esta área de intervenção é particularmente difícil com a
população cigana. Primeiro por questões culturais, o emprego está muito conotado
com a venda ambulante e por conta própria; segundo, por estigma social, que dificulta
a sua contratação quando estão disponíveis para tal. Este cenário, associado às baixas
qualificações, falta de resiliência e de competências para a empregabilidade de alguns
elementos desta comunidade, como a dificuldade de cumprir horários, tornam
residuais as situações de inserção no mercado de trabalho. Se os estágios tendem a ser
apontados como momentos de sucesso pelo acompanhamento técnico, o fim desta
supervisão torna muitas vezes difícil uma inserção laboral prolongada.

Há, no entanto, alguns projectos que registam uma mudança comportamental, os
jovens ciganos estão mais disponíveis para o trabalho por conta de outrem mas, nestes

210
D I N Â M I A - C E T

AVALIAÇÃO EXTERNA DO PROGRAMA ESCOLHAS 2010-2012
RELATÓRIO FINAL
_________________________________________________________________________________________________

casos, o estigma social parece bloquear a sua inserção. O projecto K refere que alguns
jovens omitem o facto de ser ciganos no momento de concorrer a algum posto de
trabalho. Assim, lamentam apenas ter conseguido duas integrações, uma delas a
dinamizadora comunitária, a outra já em situação de desemprego novamente.

c) Criação do próprio emprego para jovens, famílias e comunidade

Apenas um número residual de projectos Escolhas (14) se propunha, em candidatura, a
fomentar este objectivo, maioritariamente de forma complementar ou como
alternativa à inserção laboral. Na sequência das apreciações feitas neste âmbito, não
surpreende que os resultados sejam residuais. As palavras da coordenação do projecto
D retractam bem o sentimento generalizado quanto a esta possibilidade:
“Eles acham isso muito bonito, mas tinham que ter a certeza que havia dinheiro
para montarem seja o que for e se não houver não se vão meter nisso de
cabeça... nem eu, quanto mais...” (coordenador, projecto D)

4.1.4 Dinâmicas comunitárias e cidadania

O Programa Escolhas desde sempre se definiu como um programa de intervenção territorial
onde as problemáticas infanto-juvenis são compreendidas e contextualizadas na comunidade
local, entendida como um sistema de acção integrado.
Neste sentido, integram o eixo Dinâmicas Comunitárias e Cidadania cinco objectivos
específicos:
- Promoção de dinâmicas associativas
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- Promoção de inserção de imigrantes e população cigana
- Promoção da participação cívica e comunitária das famílias e comunidade
- Disponibilizar informação à comunidade/fazer encaminhamento para serviços (centro de
saúde, Segurança Social, Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, etc.)
- Reforço do trabalho em parceria38

a) Promoção de dinâmicas associativas

A promoção de dinâmicas associativas constitui uma vertente do trabalho de desenvolvido por

muitos projectos que resulta, em grande medida, do fomento da participação activa
dos jovens na implementação dos projectos.
De forma generalista o balanço deste objectivo é francamente positivo, a informação
que ressalta do estudo de casos e dos relatórios de auto-avaliação dão conta de uma
pró-actividade crescente que se traduz, maioritariamente na criação informal de
grupos de jovens, grupos ligados a actividades desportivas ou artísticas como a dança
ou a música e na participação e envolvimento crescente de crianças e jovens na vida
associativa local. São disso ilustrativos os projectos E e I que têm já grupos de dança
com grande autonomia dos projectos e o projecto G com uma associação de jovens já
formalmente criada. Importa salientar e valorizar o papel das entidades locais,

38

Tal como acontece com outros objectivos já anteriormente mencionados, o reforço do trabalho em
parceria constituía em sede de candidatura de um projecto aprovado um objectivo per si, contudo, a
implementação tornou-o uma estratégia para alcançar e facilitar a concretização de outros objectivos.
Na realidade, o que surge na maior parte dos projectos. Por este motivo, o fomento do trabalho em
parceria para além do consórcio ocorre de forma transversal à implementação dos projectos e do
Programa, por diversos motivos e em diferentes circunstâncias, tendo sido já devidamente explorado,
nomeadamente no capítulo relativo às parcerias e retomado na apreciação dos resultados sempre que
se configura pertinente.
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nomeadamente as associações, para este resultado. O acolhimento que dão aos jovens
é apontado pelos projectos como factor que muito contribui para esta crescente
participação.

“ (...) eles [crianças e jovens] e as famílias aproximam-se mais da colectividade e
passam a usufruir de algumas das modalidades ou secções que nós temos ali e
em que eles se podem integrar”. (consórcio, projecto B)

“os jovens já estão por aí, diluídos em associações” (coordenador, projecto B)

Estas iniciativas resultam de pro-actividade das crianças e jovens de muitos projectos,
todavia, outros há que consideram que o seu público ainda não tem maturidade e próactividade suficiente para iniciativas desta natureza.

b) Promoção de inserção de imigrantes e população cigana

A promoção da inserção de imigrantes e população cigana é também um dos
objectivos do programa e dos projectos.

A análise dos relatórios de auto-avaliação (ver quadro abaixo) dão conta de um
balanço maioritariamente positivo que se traduz numa crescente envolvimento e
proximidade das diferentes comunidades em grande medida patrocinado pela
mobilização das próprias comunidades na participação activa em actividades
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dinamizadas pelos projectos. É interessante verificar que a análise dos relatórios de
auto-avaliação não permitiu extrair pontos fracos neste âmbito de intervenção.

Quadro 60. Pontos fortes evidenciados nos relatórios de auto-avaliação dos projectos (%)
% de projectos
Pontos fortes

Norte/Centro

Lisboa

Sul/Ilhas

Total

Crescente envolvimento das minorias étnicas

9,8

8,5

4,2

8,0

Vasto conjunto de iniciativas

9,8

8,5

4,2

8,0

Marcações e audiências com o SEF

7,3

8,5

0,0

6,3

Melhorias na interacção

9,8

4,3

4,2

6,3

Instrumento de intervenção inovador

2,4

6,4

0,0

3,6

Elevada participação

4,9

4,3

0,0

3,6

Mobilização de recursos extra

0,0

0,0

0,0

0,0

Fonte: Relatórios de auto-avaliação, Janeiro 2010-Junho 2012

São vários os exemplos dados pelos projectos para ilustrar esta crescente evolução. O
projecto J comenta a cedência de lugares sentados por parte da comunidade
maioritária a mulheres ciganas grávidas, um maior convívio entre as crianças ciganas e
não ciganas e a aceitação das famílias não ciganas em que os seus filhos participem em
actividades com população cigana. Também o projecto I ilustra com a mudança de
comportamento nas sessões de formação parental. Inicialmente as famílias criavam
grupos isolados, de um lado famílias ciganas, de outra comunidade maioritária,
distinção que actualmente tende a dissipar-se.
O projecto A dá conta de alguma diversidade nos resultados deste objectivo. Se por
um lado, conseguiu criar uma associação de imigrantes, no que respeita à população
cigana, mantêm-se algumas dificuldades. Segundo o consórcio, a inexistência de um
mediador cigano e de alguém capaz de assumir esse papel tem dificultado o trabalho
junto desta população.
Também o projecto E dá conta da dificuldade de desenvolver uma intervenção com a
população cigana por comparação com outras comunidades existentes no território.
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Uma particularidade destacada pelo projecto G prende-se com os públicos sobre os
quais é importante trabalhar esta dimensão. Se as crianças e jovens, pelos espaços que
frequentam, nomeadamente a escola, registam já uma interacção bastante positiva, é
essencialmente ao nível das famílias e comunidade em geral, que mais importa
trabalhar esta dimensão. A equipa técnica e consórcio denotam a este nível uma
evolução positiva já que as actividades dinamizadas em que se procura alargar a
intervenção às famílias e comunidade tem surtido efeitos muito positivos. O contacto e
a proximidade que se estabelecem nestas actividades permitem desmistificar algumas
ideias pré-concebidas sobre os imigrantes.

De facto, nem tudo está feito e se as melhorias são evidentes, alguns projectos
continuam a denunciar alguma resistência ou mesmo passividade por parte de
algumas comunidades, quer seja para participarem em actividades que promovem
esta inserção, quer seja na resistência que prevalece à proximidade entre diferentes
comunidades. Esta resistência é muitas vezes biunívoca: separam-se comunidade
maioritária e minoritária num jogo de exclusão social e simbólica já muito cristalizado.
“Há mudanças mas dizer que estão integrados *população cigana+, não estão.”
(equipa técnica, projecto J)

c) Promoção da participação cívica e comunitária das famílias e comunidade

A promoção da participação cívica e comunitária das famílias e comunidade constitui
um objectivo complementar à promoção da participação cívica e comunitária das
crianças e jovens, o principal público-alvo da intervenção do Programa.
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Essencialmente a operacionalização deste objectivo traduz-se na realização de
actividades de lazer e de solidariedade de grande envolvência, designadamente,
convívios em épocas festivas, passeios ou outro tipo de actividades, mas também
actividades de carácter mais cívico, constituição de condomínios, angariação de bens
para doar, pintura de espaços públicos, entre outras actividades. É exemplo a criação
do manual do morador, produzido no âmbito do projecto I.

O balanço feito pelos projectos é positivo, à medida que os projectos se vão instalando
no território e ganhando a confiança da comunidade a adesão é tendencialmente
crescente. O projecto E refere que as actividades destinadas à comunidade passaram a
ser uma referência no concelho.
“Tem havido participação de mais pessoas e de pessoas diferentes.” (equipa
técnica, projecto E)
“ (...) o que se vê é... gente de idade variada, vêem-se famílias inteiras, vêem-se
jovens que estão em grupos, vêem-se jovens que vêm sozinhos e depois entram
nas actividades e portanto fazem as actividades com pessoas que são seus
vizinhos mas que conhecem naquela altura melhor” (consórcio, projecto C).
- “Há um maior sentido de pertença ao bairro.” (equipa técnica, projecto C)

O quadro seguinte, resultado da apreciação dos relatórios de auto-avaliação tendo em
conta os pontos fortes e fracos da intervenção neste âmbito, reforça e sintetiza as
apreciações feitas a este nível.
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Quadro 61. Pontos fortes e fracos evidenciados nos relatórios de auto-avaliação dos projectos (%)
% de projectos
Pontos fortes

Norte e
centro
12,2

Abertura da comunidade ao projecto;

Lisboa
27,7

Sul e
ilhas
4,2

Total
17,0

Elevado número de iniciativas locais

2,4

25,5

0,0

11,6

Instrumento de intervenção inovador

0,0

12,8

0,0

5,4

Grande envolvimento de destinatários em iniciativas de cariz
lúdico-pedagógico.
Pontos fracos

0,0

4,3

0,0

1,8

Fraco envolvimento da comunidade
Capacitação insuficiente para
desenvolvimento de projectos

0,9
a

autonomização

no

0,9

Fonte: Relatórios de auto-avaliação, Janeiro 2010-Junho 2012

d) Disponibilizar informação à comunidade/fazer encaminhamento para serviços
(Centro de Saúde, Segurança Social, Serviço de Estrangeiros e Fronteiras,)

A disponibilização de informação à comunidade constitui um objectivo claramente
definido por alguns projectos em sede de candidatura mas constitui também uma
inevitabilidade para outros. Ou seja, a dificuldade da comunidade em aceder a alguns
serviços, por iliteracia ou distância geográfica, tornou muitos projectos um serviço de
proximidade para a comunidade local, quase como a “articulação com outros
serviços”.
“ (...) qualquer problema, qualquer coisa que surja somos um dos primeiros
sítios onde eles vêm para tentarem resolver as coisas”. (equipa técnica,
projecto Emprega o futuro)

Decorridos três anos de Programa Escolhas, muitos projectos apontam duas principais
particularidades à operacionalização deste objectivo: por um lado, uma crescente
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autonomia da comunidade, por um outro, um aumento da procura. Estes não são
resultados paradoxais, por um lado a proximidade e confiança da comunidade no
projecto fez aumentar a sua procura, por outro lado se inicialmente procuravam os
projectos para que os técnicos resolvessem em pleno os seus problemas, actualmente
procuram para questões mais concretas, como o preenchimento de documentação,
fotocópias, telefonemas ou a leitura de cartas.

O quadro abaixo, reforça e sintetiza as apreciações feitas a este nível. Como se
constata, não são, inclusivamente, apontados pontos fracos para este nível de
intervenção.
Quadro 62. Pontos fortes evidenciados nos relatórios de auto-avaliação dos projectos (%)
Pontos fortes
% de projectos
Ajuda na resolução de problemas (preenchimento de documentação,
CV's, marcação de consultas, marcações com o SEF, entre outros).
Abordagem multidisciplinar/parcerias

19,6
0,9

Fonte: Relatórios de auto-avaliação, Janeiro 2010-Junho 2012

Overview

Na tentativa de sintetizar os resultados tal como a equipa de avaliação os aprecia foram
graficamente assinaladas as linhas de acção nos seus resultados. Complementa a informação a
taxa de concretização mais frequente recolhida nos relatórios de autoavaliação. Quanto a este
dado importa notar que, apesar de se considerar haver mais ou menos resultados em cada
objectivo a taxa de concretização tende a ser mais do que alcançada. Na verdade, este dado
parece ser muitas vezes mais resultado da participação e menos do efectivo resultado da
participação.
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Quadro 63. Taxa de concretização e balanço de resultados por eixo e objectivo específico

Área de
Intervenção

Educação e
formação

Objectivos específicos

Inserção escolar

Taxa de
concretização
mais
frequente39
mais de 100%

Aumento de qualificações/
encaminhamento para formação
profissional dos jovens, famílias e
comunidade

mais de 100%

Promoção de competências
parentais/envolvimento no
desenvolvimento do projecto/coresponsabilização

mais de 100%

Criação e/ou encaminhamento de
crianças e jovens para currículos
alternativos

Resultado

Observações

Com algumas dificuldades
ao nível da população
cigana, raparigas em
particular

Dificuldades em
encontrar recursos

Dificuldades de
aceitação; decréscimo
de oferta,
desqualificação da
oferta

Promoção de inclusão digital nas mais de 100%
crianças, jovens, famílias e
comunidade.
Capacitação e Diminuição de comportamentos
empreendedo- de risco
rismo
Promoção da participação activa
das crianças e jovens no projecto
Promoção da participação cívica e
comunitária das crianças e jovens
mais de 100%
Promoção de competências
empreendedoras nas crianças,
jovens, famílias e comunidade
mais de 100%
Promoção de competências
sociais e pessoais

39

Informação recolhida nos relatórios de auto-avaliação e codificada em 5 escalões: 0%-25%; 26%-50%;
51%-75%; 76%-100%; e mais de 100% para os principais âmbitos de intervenção
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Fomentar a mobilidade nacional e
internacional juvenil e a
diversidade de experiências
Emprego e
Promoção de competências para mais de 100%
empregabilia empregabilidade de jovens,
dade
famílias e comunidade
Encaminhamento e integração no mais de 100%
mercado ou estágios de jovens,
famílias e comunidade
Criação do próprio emprego para
jovens, famílias e comunidade
Dinâmicas
Promoção de dinâmicas
comunitárias e associativas
cidadania
mais de 100%
Promoção de inserção de
imigrantes e população cigana
mais de 100%
Promoção da participação cívica e
comunitária das famílias e
comunidade
Disponibilizar informação à
comunidade/fazer
encaminhamento para serviços
Positivos os resultados alcançados
Parte dos resultados foram alcançados mas ainda há dificuldades
Os resultados são claramente insuficientes
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4.2 A percepção do público-alvo: “estar no Escolhas é uma sorte”

Muito tem sido dito e redito sobre a dificuldade de medir alguns dos impactes das
intervenções a que se propõe o Programa Escolhas. Não se vai aqui repisar os
argumentos mas sim, dar voz àqueles a quem se destinaram as acções.
“É importante (estar integrado no Programa Escolhas) no sentido do futuro.
Porque aqui nós construímos um futuro e basta nós querermos. Temos apoio
profissional e pessoal!”

Este é o registo do discurso directo de um dos jovens que contou a sua história de vida,
história na qual o Programa Escolhas esteve presente. Alguns outros jovens
subscreveriam aquele registo, outros não teriam capacidade reflexiva para o fazer,
outros ainda pensariam de forma diferente. Atente-se agora no que foi dito e não no
que ficou por dizer.

A importância do Projecto na captação de alguns jovens que estavam em abandono
escolar ou a meio caminho disso, é vivida na 1ª pessoa por este mesmo jovem:
“Eu chumbei, queria um curso, vim aqui, pronto, aconselharam-me... um amigo,
a vir aqui (...). Eh não conheço aquilo...eu vou lá contigo, depois
vieram...conheci a J., conheci a I., depois comecei a ir a acampamentos, porque
vim ver o curso... mas depois no fim, disse... em casa dei tanto trabalho a eles
que depois “ah não quero curso nenhum vou é fazer a escola, pelo menos até ao
9º ano” e fiz.” [Os pais ficaram contentes por ter continuado a escola]
(...) faço uma nova pessoa, mas ainda melhor que o anterior da menina. Porque
eu não falava. Quando era menina não falava com ninguém! Era aquela
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menina... agora já não. Sou uma boa pessoa, porto-me bem nas aulas, mas aqui
no intervalo..., pronto, digamos assim...falo de tudo...meto as pessoas a rir e
tudo!”

E porque um caso não ilustra o conjunto dos impactes percepcionados pelos jovens,
veja-se qual a percepção dos cerca de 300 crianças e jovens quando questionados
acerca das mudanças na sua vida escolar, operadas pelo Programa Escolhas:

Gráfico 11. Com os Escolhas, as coisas mudaram na escola
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Fonte: Inquérito por questionário aos jovens, 2012

Cerca de quatro em cada dez percebem que as mudanças foram significativas e mais
um quarto delas afirmam que “as coisas mudaram alguma coisa”. Para 90 crianças e
jovens dos 300 inquiridos (32%), nada mudou no plano escolar.
O impacto que as mudanças têm na vida escolar dos jovens estende-se aos pares – os
amigos - que nem sempre afinam pelo mesmo diapasão. Parece que para alguns,

222
D I N Â M I A - C E T

AVALIAÇÃO EXTERNA DO PROGRAMA ESCOLHAS 2010-2012
RELATÓRIO FINAL
_________________________________________________________________________________________________

tornar-se um aluno melhor, quer no aproveitamento quer no comportamento, é algo
que não faz parte das “regras informais” do grupo de referência:
“És mesmo podre. Eh uma menina betinha, estudas muito. Pronto, essas
coisas”.

Porém, o efeito mais imediato é na família. As mudanças não ocorrem apenas por via
da melhoria no desempenho escolar – embora seja condição suficiente mas não
necessária – mas também pela aquisição de competências pessoais e sociais. Para 56%
as mudanças em casa foram positivas ou muito positivas:

Gráfico 12. Com os Escolhas, as coisas mudaram em casa
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Fonte: Inquérito por questionário aos jovens, 2012

“A minha mãe batia-me muito. Nessa altura, a minha mãe... sim, quando
comecei a ser rebelde... a minha mãe, fogo....!” O pai era mais compreensivo. ...
“(...) Depois bateu-me. Depois eu tinha a minha cadela que era a cocker, que
era a N., ela gostava muito de mim, a única que dava-me mais atenção...

223
D I N Â M I A - C E T

AVALIAÇÃO EXTERNA DO PROGRAMA ESCOLHAS 2010-2012
RELATÓRIO FINAL
_________________________________________________________________________________________________

quando viu que a minha mãe estava-me a bater ela ia mordendo à minha mãe
se n fosse o meu pai”.

No campo das sociabilidades os efeitos também foram notados. Seis em cada dez
melhoraram as suas relações electivas:
Gráfico 13. Com os Escolhas, as coisas mudaram com os amigos
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Fonte: Inquérito por questionário aos jovens, 2012

“Houve pessoas que ficaram contentes com essa nova B. “Aí já tinha melhores
amigos, até...!”

A noção de que o comportamento conflituoso leva ao isolamento social é muito clara
nesta jovem que fez um caminho de rebeldia, com efeitos dolorosos nos vários
contextos em que se movia. Com a ajuda de uma professora e do Projecto arrepiou
caminho:
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“Eu gostava de ser como era. Mas tive que me fazer outra pessoa, para ter
amigos”

As crianças e jovens foram igualmente solicitadas a avaliarem os impactes que o
Programa Escolhas teve nas suas vidas em geral. Não obstante a capacidade de
abstracção necessária para responder à pergunta, o que é certo é que uma larga
maioria ajuizou de modo muito positivo os impactes trazidos pelo Programa Escolhas.
Quer isto dizer que os itens anteriormente avaliados (escola, família e amigos) não
esgotam as dimensões que lhes completam a vida:

Gráfico 14. “Com os Escolhas, as coisas mudaram na vida em geral…”
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Fonte: Inquérito por questionário aos jovens, 2012

Este é um resultado muito importante em todo este processo de avaliação: mais de
70% vê a sua vida melhorada – objectiva e/ou subjectivamente – graças à intervenção
dos projectos.
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“Ajuda bastante porque eles ajudam-nos a escolher o que é que nós queremos...
Vá faz lá um coisa de futebol pros putos: “És crescida, tens capacidades, faz lá
isso...! (...) “Eles ajudam-nos bastante e mostram-nos que temos que ter
responsabilidades” .

A auto-confiança que emerge deste testemunho é, sem dúvida, uma ferramenta que
fica para o resto da vida, com impactes aos mais variados níveis e que jamais serão
mensuráveis pelas estatísticas, por escalas numéricas ou para-numéricas, por “réguas
sociais” ainda por inventar.
A força da intervenção, instrumentalizada pelo trabalho muito humanizado e afectivo
dos técnicos, esforço reconhecido por todos os actores sociais contactados neste
processo de avaliação, expressa-se no testemunho desta jovem:

“Muitos jovens agora estão em cursos e isso, não é por terem força de vontade,
mas se não tivessem o apoio de fora, para levantar o ombro, para poder subir
ainda se estava a enterrar mais”

IMPACTES DIFERENCIADOS

Os impactes percepcionados pelas crianças e jovens foram diferenciados consoante a
idade e o que se tem vindo a designar “grupo de pertença”.
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Assim, destacam-se as características daqueles que, com maior frequência, afirmam
que “as coisas mudaram…” ou “não mudaram” em casa, na escola, entre os amigos e
na vida em geral:
Quadro 64. Percepção das mudanças atribuídas ao Programa Escolhas nos vários contextos, segundo
algumas características dos jovens
CASA
ESCOLA
AMIGOS
VIDA EM GERAL
MUDARAM

Outros
portugueses

Outros
portugueses

Outros
portugueses

Menos de 14 anos

Menos de 14 anos

15 a 18 anos

Minorias étnicas

Minorias étnicas

NÃO MUDARAM

15 a 18 anos

Outros portugueses

Minorias étnicas
Descendentes
imigrantes

de

Fonte: Inquérito por questionário aos jovens, 2012

AVALIAÇÕES CONSENSUAIS

Definitivamente, para os jovens-destinatários inquiridos, estar no Programa Escolhas40
é uma sorte! São 58% que o afirma. Se juntarmos a estes os 30% que consideram essa
pertença como um prémio, então temos quase 90% a reconhecer o Programa Escolhas
como uma dádiva. Um em cada cem não encontra “nada de especial” no facto de estar
ligado ao Programa Escolhas. Veja-se o gráfico abaixo:

40

Aquando da aplicação do questionário no terreno, verificou-se que uma boa parte dos jovens o
Programa Escolhas não lhes é familiar mas sim o seu projecto.
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Gráfico 15. “O que significa pertencer ao Programa Escolhas”
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Fonte: Inquérito por questionário aos jovens, 2012

O desconhecimento do Programa Escolhas no seu conjunto ou enquanto entidade
supra-projecto comprova-se na ausência de respostas quando lhes é solicitado para
avaliarem vários itens do Programa, começando pelo Programa em si. Com efeito,
como documenta o quadro abaixo indicado mais de 55% não conhece o Programa
Escolhas por forma a avaliá-lo, havendo quem nem reconheça a designação “Programa
Escolhas”, como se constatou no terreno. As suas referências são bastante
circunscritas ao âmbito dos projectos onde se integram. O terreno permite constatar
que são maioritariamente os que participaram em alguma actividade dinamizada pelo
Programa que o identificam.
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Quadro 65. Nota atribuída ao Programa Escolhas em geral (0- 20)
% sobre os que
N

%

atribuíam nota

% acumuladas

5

1

,3

,8

,8

10

3

1,0

2,3

3,0

15

11

3,7

8,3

11,3

16

7

2,4

5,3

16,5

17

9

3,0

6,8

23,3

18

21

7,1

15,8

39,1

19

15

5,1

11,3

50,4

20

66

22,2

49,6

100,0

Total

133

44,8

100,0

Não sabe

164

55,2

297

100,0

Fonte: Inquérito por questionário aos jovens, 2012

De entre os que avaliaram o Programa Escolhas na escala proposta, cerca de metade
atribuíram a nota máxima, sendo a média de 18,4. São sem dúvida os técnicos que
mereceram a melhor avaliação das crianças e jovens e, no pólo oposto, os colegas que
não fazem parte do Escolhas. A análise deste último dado fica reservada para o ponto
sobre a Identidade Escolhas já que vai de encontro às teorias que explicam a
atribuição/adjectivação em processos de comparação social. De salientar que foi este
item que reuniu menor consenso se se atentar no desvio-padrão (5,8), o mais elevado
de todos.
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Quadro 66. Nota média atribuída aos vários itens do Programa Escolhas (0 a 20 valores)
Média

Desviopadrão

Ao Programa Escolhas em geral

18,41

2,390

Ao Projecto X

18,27

2,943

Ao trabalho dos técnicos do Projecto

19,01

2,568

Às relações pessoais com os técnicos

18,69

2,805

Às actividades do Projecto X

18,20

3,145

Aos amigos que participam no Projecto

18,18

3,320

Aos colegas que participam no Projecto

18,11

2,959

Ao trabalho do Projecto ao nível do teu Bairro

18,62

2,751

Aos colegas que não fazem parte do Escolhas

13,50

5,840

Fonte: Inquérito por questionário aos jovens, 2012

Em suma, os dados não deixam espaço para incertezas: o grau de satisfação
manifestado é elevado quer ao nível dos projectos em que estão envolvidos, quer das
relações sociais com amigos, colegas e técnicos, actividades e trabalho realizado pelos
técnicos.
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5. INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE

Este capítulo procura discutir a posição dos projectos alvo de estudo de caso quanto à
existência de 1) inovação nos projectos que integram, e 2) sustentabilidade nesses
mesmos projectos, findo o período de financiamento por parte do Programa.

5.1 A inovação social: do entendimento à sua operacionalização

A temática da inovação social está actualmente na agenda de política social e é
frequentemente tema de debates e bibliografia. Ainda que seja, portanto, um conceito
familiar, a sua definição está longe de ser imediata, consensual e objectiva. Nas
palavras de Isabel André e Alexandre Abreu, a inovação social traduz-se numa
“resposta nova e socialmente reconhecida que visa e gera mudança social, ligando
simultaneamente três atributos: (i) satisfação de necessidades humanas não satisfeitas
por via do mercado; (ii) promoção da inclusão social; e (iii) capacitação de agentes ou
actores sujeitos, potencial ou efectivamente, a processos de exclusão/marginalização
social, desencadeando, por essa via, uma mudança, mais ou menos intensa, das
relações de poder.”41

Deixando em aberto as balizas do conceito, questionou-se os diferentes intervenientes
– equipas técnicas e parceiros de consórcio - sobre a existência de inovação na

41

ANDRÉ, Isabel e ABREU, Alexandre, Dimensões e espaços da inovação social, Finisterra, XLI, 81, 2006,
pp. 121-141
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intervenção que desenvolvem. Esta indagação recolheu reacções distintas:
maioritariamente, um silêncio reflexivo e por vezes, uma imediata resposta positiva:
“Claro!” (equipa técnica, projecto A). Ultrapassado este momento inicial, as reacções
evidenciam a necessidade de responder afirmativamente perante a questão.
Identificar o projecto per si como inovador, é o passo que se segue. Uma inovação
relativa, ou seja, muitos projectos consideram que a intervenção é apenas inovadora
localmente. O desabafo da equipa técnica do projecto C ilustra bem esta consciência
generalizado: “Sim... Aqui qualquer coisa era inovador, não é? Não havia mais nada!
(equipa técnica, projecto C)
Estamos perante territórios que até então não dispunham de qualquer resposta social
para esta franja da população. Estes projectos vieram dar a oportunidade a crianças e
jovens de experienciarem, gratuitamente, actividades que de outra forma nunca
teriam possibilidade de o fazer. No entanto, a forma de o fazer não é inovadora, mas
inspirada noutras iniciativas de intervenção social.
“Eu considero o projecto inovador. Considerando que inovador é algo novo, eu
acho que o projecto traz isso ao concelho. É algo novo. Não se paga!” (equipa
técnica, projecto I)
“Para nós não, para eles *público do projecto+ sim.” (equipa técnica, projecto K)
“Inovação, na freguesia sim, no entanto atendendo aos 10 anos do programa
não é uma inovação muito inovadora. Para a realidade sim, sem dúvida.”
(coordenador, projecto G)

Os dados do inquérito por questionário aos jovens convergem no sentido na
originalidade das actividades. Com efeito, para a grande maioria dos inquiridos, as
actividades do projecto são originais ou muito originais (87,8%)
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Quadro 67. “Achas que na generalidade, as actividades propostas pelo Projecto são:”
%

% Cumulativa

Muito originais

39,1

39,1

Originais

48,6

87,8

Normais

11,6

99,3

uma seca

0,7

100,0

Total

100,0
Fonte: Inquérito por questionário aos jovens, 2012

À medida que a conversa sobre a temática evolui os discursos evidenciam uma
necessidade de inovar. Por um lado, como estímulo e motivação para as próprias
equipas:
“Fazer mais do mesmo, não faço (…) Temos de ser criativos, inovadores...
(coordenador, projecto F)
“No nosso dia-a-dia temos que estar sempre a incrementar senão…” (equipa
técnica, projecto H).

Por outro, como estratégia para a atrair públicos e alcançar resultados. Esta inovação
assume duas vertentes:

É apontado como inovador a dinamização de actividades imaginativas e criativas, por
vezes com recurso às artes para veicular competências. A título de ilustração,
enumere-se:


a “Academia de Talentos”;
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a dinamização de uma loja solidária com a recepção de roupas doadas, triagem,
distribuição e/ou transformação de algumas roupas com a ajuda das famílias;



uma banda de música composta por jovens do projecto;



o comboio escolar, uma actividade diária que consiste na recolha matinal de
crianças de etnia cigana do 1º ciclo porta a porta, para as encaminhar à escola;



sessões de procura de emprego dinamizadas por pares, casos de sucesso ao
nível da inserção laboral;



intercâmbios e campos de trabalho internacionais;



reciclagem de computadores e telemóveis;



campos de férias;



“Cursos de Orientação e Exploração” - depois de um trabalho de orientação
com os jovens, procuram proporcionar-lhes uma vertente prática numa
empresa de reconhecido valor, exemplo IKEA: “É um bocadinho trocar as voltas
à procura de emprego; em vez de ir à procura, nós temos aqui uma experiência
e pode ser que saia alguma coisa de futuro, não é? Mas pelo menos para o
jovem, acredito que é uma experiência positiva e que lhe ajuda a nível de
currículo” (equipa técnica, projecto D);



trabalhar técnicas de Expressão Dramática e Corporal para trabalhar a autoestima e a postura; e



a criação de grupos informais de jovens.

A este respeito o dinamizador

comunitário do projecto, elemento do grupo, avalia-o positivamente: “(...) Com
os [nome do grupo] acho que crescemos bastante. Dantes era tipo vir,
frequentar o [nome do projecto], participar nalgumas actividades. Agora há
mais consciência daquilo que se faz, o que está por detrás da actividade (...)”.
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São também consideradas inovadoras algumas estratégias e metodologia de
intervenção, de certo modo, os pilares em que assenta a intervenção:
É destacado pelo projecto a disponibilidade que o caracteriza: “Nós estamos de porta
fechada, mas é como se ela estivesse aberta. Não há um horário, eles podem participar
no que quiserem, à hora que quiserem.” (equipa técnica, projecto A);
Alguns aspectos relacionados com os públicos são também apontados como
inovadores. Por um lado, a diversidade de públicos que procura integrar: “tenta
chegar a toda a gente que precisa” (consórcio, projecto G), por outro uma intervenção
com homens ciganos (projecto K);
O projecto I destaca a proximidade da equipa aos jovens e o trabalho em rede entre
projectos financiados pelo programa e a intervirem na mesma região;
O projecto D considera inovador o trabalho de rua desenvolvido pela equipa.
Procuravam, assim, intervir no espaço dos jovens, contrariando a intervenção
convencional: chamar os jovens para o espaço do projecto. Neste caso procuravam ir
ao encontro dos jovens, “íamos para a rua e estávamos ali com eles” coordenador,
projecto D);
O projecto F destaca a metodologia de intervenção: “aprenderem fazendo” (equipa
técnica, projecto F), como a melhor estratégia de chegar aos jovens e os motivar a
participar. Como refere o coordenador (...) parece uma coisa de brincar, mas depois
tem por trás muitas competências que eles vão adquirir”.

Também os Relatórios de auto-avaliação serviram de fonte de informação para
identificar as dimensões criativas nos processos de intervenção, completando de
alguma forma a informação obtida no estudo de casos.
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Esta

informação é particularmente

importante,

não

necessariamente

pela

exaustividade da recolha mas pela sua capacidade, muitas vezes estratégica, de
alcançar públicos e intervir sobre áreas de particular interesse e importância. Não
constituem necessariamente boas práticas nem inovação social, na medida em que
não se aferiu sobre o preenchimento dos requisitos necessários a esta catalogação,
mas são, com certeza, instrumentos, metodologias e estratégias cuja experimentação
importa não desperdiçar.

Recursos criativos de avaliação da intervenção

Foram identificados e valorizados nos Relatórios de Auto-avaliação dos Projectos,
instrumentos que, a montante, permitiam ir aferindo da bondade das acções
projectadas e, a jusante, aferiam os resultados das actividades, sendo estas
direccionadas, quer para os públicos-alvo, quer para outros actores sociais,
nomeadamente, professores e técnicos. Assim destacam-se os seguintes instrumentos
aos quais se reconhece alguma criatividade, inovação e eficácia:


Discussão e reflexão colectiva com professores envolvidos em programas
específicos



Aplicação de MMPI-A (Inventário Multifásico de Personalidade de Minnesota
para Adolescentes)



Aplicação de testes psicométricos para despiste de situações de risco



Avaliação de competências escolares, pessoais e sociais



Testes de avaliação de personalidade a jovens dentro e fora do sistema
educativo
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Questionário "atitudes de cidadania" para professores, outros técnicos e
famílias



Grelha desenvolvida para avaliação das actividades artístico-pedagógicas MUSE (Projecto Pedagógico Multicultural em Meios Sociais Desfavorecidos)42



Avaliação das competências parentais



Entrevistas de grupo que potenciam dinâmicas relacionais geradoras de
informação útil para a intervenção



Simulação de entrevistas na área do emprego e empregabilidade

Recursos criativos de intervenção

Embora conscientes da subjectividade inerente ao processo de classificação das
intervenções quanto ao seu carácter criativo excepcional, procurou destacar-se, de
acordo com os Relatórios de Auto-avaliação, algumas formas de intervenção com
elevado nível de eficácia e, consequentemente, forte satisfação dos intervenientes:
promotores e destinatários. Destarte, enfatizam-se as seguintes intervenções,
provavelmente, mais criativas:

42

O MUS-E é um projecto de âmbito internacional desenvolvido pela Associação Menuhin Portugal, com
objectivos artísticos, pedagógicos e sociais, que se encontra implementado em Portugal desde o ano
lectivo 1996-1997, abrangendo um número muito reduzido de Jardins de Infância e de escolas do 1º
ciclo da rede pública.
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a) Intervenção com crianças e jovens



Criação da figura do tutor escolar que promove a responsabilização dos alunos
mais velhos pelos mais novos. Esta prática não só favorece a aprendizagem
feita a partir de uma relação menos hierarquizada que a de professor-aluno,
como também incrementa a auto-estima dos tutores, ao serem valorizadas as
suas competências no apoio à realização dos trabalhos escolares



Sessão semanal de promoção da psicomotricidade



Implemento em contexto escolar de um programa de promoção de
competências de leitura e de escrita; intervenção em sala de aula



Plano específico para cada turma consoante motivações: criação de
microprojectos distintos



Construção de planos de desenvolvimento individual;



Exposição e potenciação de competências de alunos problemáticos perante a
comunidade escolar (ex. através do voluntariado)



Reforço positivo/sistema de créditos para realização de actividades
dependendo do comportamento e empenho



Dinamização de Jogos Matemáticos e Jogos Tradicionais Romanos



Cursos de competências pessoais e sociais, residenciais



Educação para o empreendedorismo - aplicação do Manual "Uma Escolha de
Futuro" lançado pelo Programa Escolhas; Clube de Empreendedores
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b) Intervenção nas famílias



Realização de Fóruns Parentais; Actividades Lúdicas e Pedagógicas com Pais e
Encarregados de Educação



Terapia familiar e de casal



Alfabetização



Mediação familiar e comunitária

c) Intervenção na comunidade



Sessões para sensibilizar profissionais educativos param as questões da cultura
cigana



Serviço comunitário de melhoramento das infra-estruturas do bairro



Reforço e conhecimento de potencialidades e recursos existentes nos bairros



Ações de formação no bairro da população cigana



Mediação comunitária

Retomando a definição inicialmente apresentada, é interessante constatar que a
noção de inovação subjacente aos discursos integra as características que André e
Abreu lhe atribuem: 1) procura colmatar as necessidades deste público, não satisfeitas
por via do mercado de trabalho; 2) promove a inclusão social; e 3) procura capacitar o
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seu público. No entanto, a produção de mudança social por via da inovação é uma
dimensão pouco explorada nos discursos. Ou seja, ainda que preencham os requisitos
do conceito, a sua ilustração assenta no sentido mais estreito do termo inovar, o que é
novo, diferente, nunca aplicado. Na verdade, escasseiam reflexões sobre a sua
capacidade de produzir mudança social.

Overview
A inovação patente na intervenção dos projectos é, antes de mais, uma inovação relativa, ou
seja, muitos projectos consideram que a intervenção é apenas inovadora localmente, na
medida que se tratam de territórios que até então não dispunham de qualquer resposta social
para esta franja da população. Neste sentido, estes projectos foram uma janela de
oportunidade para que estas crianças e jovens experienciassem, gratuitamente, actividades
que de outra forma nunca teriam possibilidade.

Esta inovação assume duas vertentes:
1) ao nível da dinamização de actividades imaginativas e criativas, muitas vezes com recurso às
artes para veicular competências; e
2) ao nível das estratégias e metodologia de intervenção, nomeadamente pela disponibilidade
das equipas, na diversidade de públicos, na proximidade das equipas aos jovens, no trabalho
em rede entre projectos e com entidades e no trabalho de rua que procuram desenvolver.
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5.2 A difícil sustentabilidade dos projectos

A sustentabilidade dos projectos é no actual contexto económico, simultaneamente,
mais difícil e mais necessária. A interpelação dos projectos sobre a sua
sustentabilidade permite delinear diferentes cenários. Na generalidade, a viabilidade
dos projectos findo o financiamento do programa está longe de estar garantida,
existindo, pontualmente, actividades cujos elementos de consórcio poderão assumir.
Os constrangimentos assentam, essencialmente, na falta de recursos financeiros, o
que torna difícil a manutenção das equipas técnicas, neste caso o recurso a voluntários
e estagiário surge para muitos projectos como uma opção.
De forma a ultrapassar alguns destes constrangimentos e em contextos onde o
público-alvo, nomeadamente, crianças, jovens, famílias mas também alguns elementos
da comunidade, têm vindo a assumir progressiva um papel activo na dinamização de
algumas actividades, a possibilidade de estes garantirem a continuidade de algumas é
uma alternativa, nomeadamente através da criação de associações e grupos de jovens.
Paralelamente, surge por parte de muitas equipas, a par de outras iniciativas, uma
particular preocupação com a divulgação dos projectos como estratégia para
encontrar formas de financiamento, nomeadamente promovendo a criação de redes
de parceiros (incluído empresas privadas).

Se é verdade que a sustentabilidade dos projectos é uma questão que assume
diferentes níveis de preocupação, não é menos verdade que a sua concretização está
muito dependente dos recursos locais.
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A análise da informação recolhida no âmbito do estudo de 12 casos quanto a esta
questão ilustra bem a diversidade de posicionamentos, constrangimentos e estratégias
accionadas. No essencial partilham a possibilidade dos parceiros poderem garantir
alguns dos recursos ou actividades, mas também uma tendencial impossibilidade de
garantir os projectos no seu todo, tal como estão implementados.
Uma análise mais fina permite organizar os projectos numa escala que vai de 1 a 3,
sendo 1. uma preocupação afincada com a criação de condições para garantir a
sustentabilidade do projecto, que aparentemente será viável; 2. uma preocupação
com a criação de estratégias que permitam a manutenção de algumas actividades dos
projectos; e 3. a ausência de estratégias e linhas orientadoras de acção que promovam
a sustentabilidade do projecto findo o seu financiamento pelo programa.

Na primeira situação encontram-se os projectos A, E e F. No caso do projecto A, a
necessidade de intervir naquele território vulnerável, combinada com o dinamismo da
rede social concelhia é a receita necessária para fazer convergir esforços no sentido de
garantir o projecto para além de Dezembro de 2012.
“Na parte financeira eu acho que muitas vezes o que é preciso é dotar as
instituições de alguma capacidade. Portanto, não é dar tudo. Nós temos neste
momento, já em início de projecto e estou convencido que vai funcionar porque
tem funcionado noutras iniciativas... - posso dizer a título de curiosidade,
comprámos um autocarro de 64 mil euros, consegui arranjar 60 mil... Portanto,
neste momento estamos a trabalhar numa perspectiva de, para este projecto e
para outros, virmos a tentar criar um Fundo... não é tentar copiar, mas é um
pouco pegar nas boas práticas daquilo que são as empresas, para a inclusão
social e tentarmos criar para o concelho um conjunto de parceiros e um
conjunto de instituições e de empresas que se possam reunir em torno de
projectos de intervenção nesta área. (consórcio, projecto A)
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Segundo a coordenação deste projecto esta necessidade resulta da sedimentação do
projecto no território.
“Acho que nos consolidámos como um serviço à comunidade. E que faz
falta”.(coordenador, projecto A)

Neste sentido, a garantia de sustentabilidade combina diferentes esforços: a
disponibilização de recursos pelos parceiros, o apoio de voluntários, a criação de uma
associação de imigrantes, o financiamento por via da responsabilidade social de
empresas, entre outras.
No entanto, reforçam a necessidade do governo central contribuir para essa
sustentabilidade:
“Agora, o Estado também tem uma contrapartida que não pode... não pode
dizer assim ‘Vocês agora governem-se!’, não! Eu acho que nós temos
efectivamente que desenvolver práticas e políticas que nos levem a alguma
sustentabilidade, mas essa sustentabilidade tem de ser partilhada. (...) Porque,
não investir agora é efectivamente daqui por três, quatro anos, gastar muito
mais!” Está plenamente de acordo que não pode ser “ou o Estado dá ou não
fazemos! Estou plenamente de acordo! O Estado tem que ser um parceiro e os
outros também têm que contribuir com alguma coisa”. (consórcio, projecto A)

Importa destacar que independentemente de mais ou menos recursos de que este
consórcio dispõe, o que mais se evidencia é a sua pro-actividade e coresponsabilização neste processo de procura de soluções e estratégias.
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Também no caso do projecto E se procura de modo empenhado, dar continuidade à
intervenção desenvolvida. É referido que a entidade promotora e gestora se
encontravam, à data do Estudo de Caso, a negociar um protocolo com a Segurança
Social, tendo em vista o alargamento da sua intervenção a algumas actividades do
projecto. É convicção da coordenação do projecto que, terminado o financiamento do
projecto em Dezembro de 2012, aquela instituição fará todos os esforços para integrar
o máximo de actividades do projecto.
Finalmente, o projecto F apresenta também uma estratégia de sustentabilidade. Este é
um projecto integrado no espaço escolar cujo financiamento do programa cobre
pouco mais de 50% do custo total, sendo o restante coberto pelo consórcio. Esta foi,
aliás, uma opção do consórcio, sob pena de, como refere o coordenador, terem um
projecto muito limitado.
“Se fossemos viver com aquilo, tínhamos um projecto muito limitado! É o que
há, tudo bem... nós é que quisemos fazer um projecto um pouco mais
abrangente, talvez, se calhar não quisemos fazer à dimensão do dinheiro. Se
calhar tenho sempre esta mania de ser exigente comigo próprio...aquilo sabiame a pouco!”. (coordenador, projecto F)

Neste sentido, pretendem manter ou aumentar o financiamento pelo actual consórcio
e alarga-lo a entidades com vista à sustentabilidade financeira do projecto, mas
reforçam a importância de projectos desta natureza e do seu financiamento.

“(...) se há projecto que tenha todas as razões para ser considerado prioritário e
que o investimento vale a pena (...) é o Escolhas. E se formos a ver não é uma
resposta assim tão cara”. (consórcio, projecto F)
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No extremo oposto desta escala encontra-se os projectos L e I. Projectos que referem
ainda não ter equacionado devidamente a sustentabilidade dos projectos. Ainda que
seja uma temática por discutir, confrontados com a indagação, os consórcios adiantam
algumas reflexões:
- A sustentabilidade dos projectos é em certa medida utópica, particularmente
dificultada pelo actual contexto económico nacional;
“Isso é extremamente complicado. Nunca sequer foi pensado. Basta olhar
individualmente para cada entidade e olhar para as dificuldades que cada uma
delas atravessa para ser fácil perceber que sustentar com o mesmo nível de
financiamento um projecto deste tipo é impossível (…) a nossa própria
*entidade+ está em causa” (consórcio, projecto L)

- o projecto L defende que o fim do projecto não se poderá dar antes de conseguirem
criar uma associação juvenil;
- apesar das dificuldades, ambos destacam que alguns dos contributos dos parceiros
de consórcio poderão ser mantidos, independentemente do financiamento por parte
do Programa, nomeadamente, a sede do projecto e algumas horas de técnicos;
- o recurso a entidade privadas para patrocinar a contratação de recursos humanos é
também mencionada pelo projecto I.

Numa posição intermédia encontram-se os restantes sete projectos. Equipas técnicas e
consórcios tendem a afirmar que apesar da necessidade de dar continuidade à
intervenção, apenas será possível manter pontualmente algumas actividades em
funcionamento, de acordo com as disponibilidades, competências e características das
entidades parceiras.
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“(...) o Programa Escolhas existe porquê? Porque nós, do bairro, não
conseguimos... como é que eu vou dizer?... ou seja, nós sozinhos não
conseguimos ir mais à frente... Por exemplo, criamos uma associação de jovens,
mas os conflitos a nível de rede, de relacionamentos, aquilo é tão conflituoso
que depois acaba por dissipar, portanto deixamos de conseguir ir mais além.
Por isso é que acho que existe Programa Escolhas; infelizmente tem de vir
alguém de fora introduzir coisas que é para as coisas funcionarem, o que eu
acho que é muito mau. E portanto, espero bem que daqui a alguns anos isso...
não que o Escolhas não seja importante, mas que o pessoal do bairro consiga
crescer sozinho e se coordenar sozinho e que não é preciso vir pessoas de fora
dizer “ah tens que fazer assim!”, porque eu acho que nós sabemos fazer, mas
damos depois, prioridade a coisas fúteis que são os relacionamentos, os
conflitos que depois acabam por estragar um trabalho que é feito”.
(coordenador, projecto E)
“ (...) o que eu sinto, das conversas que vamos tendo e da participação que vai
havendo é que é muito feito com... recorrendo aos recursos locais, à prata da
casa, aos próprios participantes, porque não há ali muita margem para fazer de
outra forma (...)”.(consórcio, projecto C)
“O projecto acaba, mas nós não acabamos, não é? (consórcio, projecto D)

As actividades dinamizadas por parceiros e a existência de um espaço - actuais sedes
de projecto cedidas ou financiadas por parceiros de consórcio - são condições que
permitirão dar continuidade a algumas actividades, nomeadamente o RVCC e o CID,
respectivamente. No entanto, um conjunto de outras actividades, que requerem uma
equipa técnica, será com certeza descontinuado. Na verdade, os discursos reúnem-se
numa apreciação comum: a incapacidade para financiar as equipas técnicas.
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“é difícil, é…porque pelo menos os técnico têm de ser pagos e no consórcio, por
mais que queira não tem meios para assegurar esses postos de trabalho!”
(consórcio, projecto G)

Neste sentido, o recurso a voluntários surge como uma alternativa para garantir a
dinamização de algumas actividades, nomeadamente o apoio escolar. Todavia, esta
não é uma estratégia com que todos concordem, pelo contrário se é vista por uns
como uma mais-valia, para outros, ela só resulta enquanto apoio complementar ao
trabalho de uma equipa técnica.
“O tempo de voluntariado continuado após fecho do programa é limitado
porque as pessoas têm as suas vidas, têm que seguir o seu percurso”.
(consórcio, projecto C)

Também o recurso ao patrocínio de empresas privadas surge como meio de garantir
algum financiamento, contudo, alguns lembram que se trata de uma estratégia
dificultada pela actual conjuntura económica.

Os projectos B e H assumem uma localização ambígua na escala proposta pela
diversidade de posicionamentos que evidenciam internamente. Se os consórcios
lamentam não poder financiar os seus projectos findo o financiamento do programa:
“Vontade, há! Agora, depois temos de falar das questões práticas que são as
questões monetárias que isso é que é mais difícil. (...) O nosso único handicap é
a questão financeira, de resto...”. (consórcio, projecto B)
“é necessário mais uma geração escolhas!” (consórcio, projecto H)
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As equipas técnicas apresentam-se mais optimistas e pró-activas. Consideram que a
sustentabilidade dos projectos depende da capacidade de se autofinanciarem. A
coordenação do projecto B indica a reciclagem de computadores, telemóveis e
bicicletas e ainda a criação de uma associação com prestação de serviços à
comunidade (canalização, etc.) como actividades que possam financiar o projecto.
A equipa do projecto H sugere que a prestação de serviços pelos técnicos a outras
entidades, a venda de roupas transformadas (actividade actualmente dinamizada) e a
existência de donativos por parte das entidades parceiras constituem formas de
conseguir recursos para suportar as despesas de manutenção do projecto. Deste modo
seria possível dar continuidade ao cid-net, à formação em tecnologias, ao apoio
educativo e ao apoio à família.
Overview

Na generalidade, a viabilidade dos projectos está longe de estar garantida, existindo,
pontualmente, actividades cujos elementos de consórcio ou o próprio público-alvo poderão
assumir. Os constrangimentos assentam, essencialmente, na falta de recursos financeiros, o
que torna difícil a manutenção das equipas técnicas, neste caso o recurso a voluntários e
estagiário e/ou a divulgação do projecto como forma de garantir patrocínios surge para muitos
projectos como uma opção.
A análise das possibilidades de sustentabilidade dos projectos alvo de estudo de caso permite
dar conta de três tipos de projectos: 1) os que indiciam uma preocupação afincada com a
criação de condições para garantir a sustentabilidade do projecto, que aparentemente será
viável; 2) os que registam uma preocupação com a criação de estratégias que permitam a
manutenção de algumas actividades dos projectos; e 3) Os que denunciam uma ausência de
estratégias e linhas orientadoras de acção que promovam a sustentabilidade do projecto findo
o seu financiamento pelo programa.
Independentemente do grau de maturidade que a discussão sobre a sustentabilidade já atingiu
nos projectos visados ou mesmo as estratégias accionadas, todas as opções parecem surgir
como um plano B perante a impossibilidade de manter o financiamento por parte do programa
e não como uma alternativa de primeira linha.
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6.

REFLEXIVIDADE E DISSEMINAÇÃO DAS PRÁTICAS DO

PROJECTO

6.1 Porquê a exigência de práticas reflexivas passiveis de
disseminação

O Programa Escolhas nas suas várias gerações tem já uma duração de mais de uma
década. Sendo um programa marcante, com vários prémios internacionais e avaliações
positivas detinha como elementos de disseminação a Revista Escolhas e a publicação
de alguns estudos sobre aspectos parcelares43.
Sendo um programa abrangente sobre práticas complexas, fazendo apelo a múltiplas
lógicas de acção, exigir-se-ia a incorporação de uma dimensão reflexiva capaz,
simultaneamente, de afirmar a sua identidade, sistematizar a sua experiencia e,
disseminar os conhecimentos adquiridos, de forma a se tornar, não apenas um
programa de acção, mas também um projecto profissional colectivo, fundamentado
numa comunidade de prática reflexiva que pudesse “fazer escola”.

Deixando de lado as remotas e eternas discussões sobre as relações entre teoria e
prática, pareceria útil recorrer à experiencia dos projectos para sedimentar

43

Ver por exemplo, Pedro Calado e outros, 2010, Moving Societies towards Integration, Michelle Bitti,
2009, Aprender na Diversidade: a perspectiva de crianças e jovens no Programa Escolhas, ACIDI. Filipe
Teles, Luis Castanheira Pinto, 2009, Ser capaz de adquirir competências, o Programa Escolhas na
perspectiva de crianças e jovens no ACIDI, Vários, (2011) 365 Histórias de Vida, 10 anos Escolhas
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procedimentos, aferir metodologias, registar racionalmente resultados que elevassem
o Programa para lá das percepções imediatas de sucesso. Evidentemente que os
projectos que se proclamam de acção-investigação necessitariam de mais recursos e
suportes do que aqueles que o Programa sempre teve. Porém, este sempre se assumiu
como um “evidence based Project”, apesar das dificuldades de sistematização e
metodização das evidências.

O Programa sempre deu a abertura suficiente para que os profissionais, em lugar de
aplicarem soluções tecnicistas já prontas, desenvolvessem inovações com base num
saber profissional materializado na acção e com base na análise compreensiva das
situações encontradas. A inovação foi premiada e mostrada como possível mesmo
quando acompanhada de um saber prático intuitivo, instintivo e tácito.

Ora, com equipas reduzidas e centradas na acção, os verdadeiros obstáculos para a
referida sistematização das práticas residiam, notadamente, na complexidade e
diversidade das situações que exigiram a identificação, em conjunturas variadas, das
várias formas de acção disponíveis para a inserção de crianças e jovens com
enquadramentos críticos.

Importa não esquecer que, não obstante a proliferação de teorias sobre insucesso
escolar, sobre desvio, sobre pobreza e exclusão social, etc., são escassas as teorias
explicativas sobre a intervenção sistémica em contexto comunitário, tendo em conta a
diversidade dos eixos de intervenção do Programa Escolhas. Não é tarefa fácil isolar as
variáveis quando se estuda a intervenção com crianças e jovens e estabelecer relações
de causa-efeito de forma indiscutível e irrefutável. Estes domínios de intervenção são
sobretudo, atravessados por reflexões várias propondo finalidades e valores
fundamentais que devem orientar as práticas de terreno. São modelos “teóricos” que
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reflectem um consenso social face às orientações de um determinado momento
histórico. Nem os peritos académicos, nem os profissionais de terreno podem arrogarse a ser os detentores da verdade nas formas de agir face a fenómenos tão complexos
como o insucesso escolar, a fragmentação familiar, a indisciplina e violência urbana, a
multiculturalidade agressiva, etc.

6.2 Um programa com provas dadas e forte identidade

De todo o modo, a experiência de uma década de intervenção organizada faz do
Programa Escolhas um programa único pelas seguintes particularidades:

- Detém, praticamente desde início, uma orientação sem grandes mudanças
estruturais, alicerçada no ACIDI e na equipa de coordenação (com excepção no
primeiro programa);
- Trabalha com técnicos que seguem o programa em várias gerações;
- Mantém algumas zonas de intervenção ao longo do tempo;
- Apresenta auto-avaliações e avaliações nacionais e internacionais positivas.

Em simultâneo, o Programa teve uma orientação bastante precisa através dos seus
eixos de acção (embora nem sempre suficientemente flexível à diversidade dos
contextos); um controle de execução a partir da plataforma AGIL, que foi sendo
afinada ao longo do Programa; uma formação contínua dos coordenadores; uma auto-
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avaliação sistemática e; uma avaliação externa em cada uma das quatro
fases/gerações.
Quais são pois os ingredientes que permitem esta longevidade e uma identidade
positiva?
Apesar das dificuldades, a 4ª geração do Programa Escolhas deu um salto qualitativo
fundamental na clarificação da matriz de intervenção, na associação entre o trabalho
de terreno e na sua justificação sistémica, nomeadamente, através da produção de um
livro de reflexão que estrutura a matriz básica de referência - Fazer Escola com
Escolhas - e a organização de trinta e dois Recursos Escolhas que resultam de um
processo contínuo de sistematização das práticas de intervenção social levadas a cabo
pelos projectos locais, que mesmo em evolução, estão ao dispor de outros projectos
semelhantes44.

6.3 Fazer Escola …

A complexidade das situações e contextos e a variedade de instituições gestoras
tornavam difícil este trabalho de sistematização do “Modelo Escolhas”.
Para além da contextualização histórica, política e institucional - a cargo do actual
Secretário de Estado Adjunto e da Alta Comissária para a Imigração e Dialogo
Intercultural e Coordenadora Nacional do Programa Escolhas - o director do programa,
Pedro Calado, sintetiza a “abordagem positiva” em que assenta o Programa, afirmando
que “É aprender-fazendo, com o apoio de modelos de referência positiva, que a
fórmula melhor tem funcionado. A definição local de respostas simultaneamente

44

Ver http://www.programaescolhas.pt/recursosescolhas

252
D I N Â M I A - C E T

AVALIAÇÃO EXTERNA DO PROGRAMA ESCOLHAS 2010-2012
RELATÓRIO FINAL
_________________________________________________________________________________________________

punitivas (quando as regras são quebradas) e recomendatórias (quando as metas são
cumpridas), com um forte cariz psicossocial (no mitigar dos problemas e na
potenciação dos fatores de sucesso), multidimensional (envolvendo diferentes
contextos, agentes e perspetivas) e multinível (congregando diferentes níveis da
administração, do central ao local) tem-se mostrado eficaz. Evita-se, numa primeira
barreira de proteção, que muitos se percam a jusante, com maior eficácia e
eficiência”45 .
O coordenador apresenta um modelo sistémico de intervenção que se resume na
seguinte figura:
Figura 9. Modelo sistémico de intervenção

Fonte: Fazer Escola com o Escolhas, Julho de 2012, p.16

Defendendo uma abordagem bottom-up onde a unidade mais próxima é o jovem,
aquela envolve quatro dimensões fundamentais, no domínio da promoção da

45

Pedro Calado (coord.), 2012, Fazer Escola com Escolhas, Ed. Programa Escolhas, p.15
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resiliência do público-alvo: 1. Promover a interacção positiva; 2. Desenvolver
competências pessoais, sociais, cognitivas e morais; 3. Favorecer o sucesso; 4.
Fornecer oportunidades para a construção de uma identidade positiva

Estas dimensões configuram-se num contexto de interacções e relações sociais que
tendem a inserir, mas sobretudo, a interessar o jovem pelo mundo que os rodeia. “Os
desafios ao nível individual, complementam-se – a outras escalas – com a interacção e
coesão (bonding) desses mesmos indivíduos na sua comunidade. A interacção humana
por via da participação, do reconhecimento da rede de proximidade, do serviço à
comunidade e no reforço da pertença e da filiação são decisivos para um sentir da
inclusão, que passa, também, por percecionarmos que fazemos parte de algo maior do
que nós”46.

O Handbook desdobra-se depois no aprofundamento, por um lado conceptual e por outro lado

empírico, das várias dimensões que estruturam o modelo sistémico de referência do
programa: Parcerias e Governança, Participação e Capacitação, Prevenção e Risco de
Exclusão, Interculturalidade, Inovação Social, Metodologia de Projecto e Avaliação
Externa. Num segundo capítulo, apresentam-se textos de enquadramento que
consubstanciam um olhar sobre as problemáticas mais complexas do programa,
sobretudo, centrado na sistematização e aferição dos recursos Escolhas.

46

Pedro Calado (coord.), 2012, opus citus, p. 17
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6.4 Os Recursos Escolhas: bem centrados nos públicos jovens

A construção dessa matriz sistémica mais vasta que organiza a referência do Programa
é acompanhada pela produção de “Recursos” que materializam, na prática directa,
esses pressupostos.
É ainda no volume Fazer escola com Escolhas que Manuel Pimenta, responsável pelo
processo de validação dos Recursos Escolhas, num artigo intitulado A elaboração e
validação de recursos Escolhas, que o processo e a metodologia da validação dos
recursos Escolhas é explicada. O autor, referencia o conceito de recursos a partir de
duas dimensões “a) Uma ferramenta/instrumento e/ou um dispositivo/metodologia de
intervenção que configura uma boa pratica e/ou uma solução inovadora de
intervenção; b) uma narrativa que explicita detalhadamente o seu modo de utilização e
que permite uma apropriação e utilização autónoma por terceiros, situados noutros
contextos ou situações de intervenção”47 .

Os recursos foram não apenas reconhecidos como boas práticas mas também foram
sujeitos a um processo de validação por parte de pares provenientes de outros
projectos e de peritos independentes. Eles são apresentados não como técnicas a
aplicar por interventores acríticos, mas mais como obras de artesanato onde o
interventor e os participantes elaboram rotinas das suas práticas como resposta às
exigências da acção sem necessariamente justificarem as suas bases conceptuais.
Embora de desigual valor e alcance, têm uma preocupação prática e pedagógica
centrada em objectivos concretos que pretendem a disseminação em contextos
semelhantes.

47

Pedro Calado (coord.), 2012, opus citus, p.95
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Se é verdade que são resultados reflexivos que reconhecem a necessidade de
sistematizar os procedimentos assentes em capacidades técnicas e artesanais
adaptadas à diversidade de contextos, não situam o seu desenvolvimento numa
perspectiva mais aprofundada que implicaria um olhar crítico e a fundamentação
científica. Mas é de salientar que também é verdade que estamos perante registos de
grande valor, raros de encontrar nos projectos de terreno sempre afogados no
imediatismo do dia-a-dia 48.

Como sempre, nas caminhadas longas há sempre um passo seguinte e, neste caso a
ambição seria agora a de articular as práticas, isto é os saberes experienciais e os
saberes teóricos, racionalizando esses saberes práticos construídos em contexto e
estabelecendo a ponte entre técnicos de terreno e investigadores e propondo
pedagogias e metodologias inovadoras capazes de desafiar um ensino mais tradicional.
Para já, considera-se assim que estes Recursos consubstanciam uma “boa prática”
passível de poder ser replicado para além do projecto que concebeu, dentro e fora do
universo Escolhas.

Analisando os 33 recursos editados na publicação Recursos Escolhas, Julho de 2012
pode verificar-se o seu centramento no core business do Programa, isto é, no trabalho
com crianças e jovens ao nível, quer das competências pessoais e sociais quer, dos
processo de aprendizagem escolar.

48

Inaugurou de forma alargada e experimental essa tradição o Programa Equal que também fez escola.
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Gráfico 16. Áreas temáticas dos Recursos Escolhas editados (nºs absolutos)
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Inovação pedagogica

Interculturalidade

Orientação e percursos

Competências

Mais de metade dos produtos são de capacitação para o empreendedorismo49 e
desenvolvimento de competências sendo ainda significativos os recursos para
inovação pedagógica.

49

O conceito de empreendedorismo no Programa Escolhas vai muito para além da capacidade de
criação de emprego e associa-se à capacitação em competências múltiplas que estão na origem de um
reforço de identidade e de capacitação para a vida.
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Quadro 68. Recursos Editados
LIGA-TE
ORIENTAÇÃO VOCACIONAL E
PERCURSOS INTEGRADOS

EMPREENDEDORISMO E
PARTICIPAÇÃO CÍVICA

MANUAL DE APOIO À CONSTRUÇÃO
DE PROJECTOS DE VIDA
PACKAGE
“FAZ-TE À VIDA”
BIJUTERIA
CRIATIVA
READY, SET, GO
ASSOCIATIVISMO JOVEM
CAFÉ CONCERTO
REVESTIR
LOJA SOLIDÁRIA
MEG@PRODUÇÕES
RECITELEPC

DESENVOLVIMENTO DE
COMPETÊNCIAS PESSOAIS E SOCIAIS

CIDADANIA ATIVA
MANUAL DE APOIO À PARTICIPAÇÃO LOCAL
ORÇAMENTO PARTICIPATIVO
DE CRIANÇAS E JOVENS
THE PUPPET’S
AMIZADE EM MOVIMENTO
MANUAL TEÓRICO-PRATICO
HORTOBAIRRO
BOLA SOCIAL
FUTEBOL DE RUA
JOGO X

VIDEOTECA
DE ESCOLHAS
AGIR PARA NOVOS
CAMINHOS
TASSE COM DIREITOS
TRATA A SEXUALIDADE POR TU
CRIAR-TE

O Liga-te consiste num programa de desenvolvimento de competências, cujo objectivo é potencialização da
inserção profissional e/ou formativa de jovens
O manual tem como objectivos aumentar as capacidades técnicas e recursos das instituições, para o apoio à
construção de projectos de vida de população jovem e .
A metodologia desenvolve-se a partir de um plano/ esquema gráfico que contempla sete passos considerados
fundamentais para a construção de projectos de vida
Bijouteria recreativa
Este recurso constitui uma ferramenta para jovens que pretendem criar uma Associação Juvenil, bem como para
facilitadores/ técnicos que acompanham e dinamizam grupos de jovens com o esse objectivo .
Pretende-se criar um espaço de lazer nocturno que promova estilos de vida sem consumo de substâncias
psicoactivas na noite
O objectivo principal do recurso Revestir prende-se com a transformação da roupa em peças mais estilizadas e
passível do consumo de toda a comunidade .
O Meg@produções é uma linha de produtos elaborados pelos jovens através do reaproveitamento de materiais
O ReciTelePc visa capacitar e autonomizar os seus destinatários nas áreas das “TIC”, permitindo ao mesmo tempo
o acesso a material informático, a baixo custo.
Este recurso procura dar resposta a uma lacuna de conhecimentos, competências e experiências específicas dos
jovens no âmbito da participação, cidadania e democracia
OP jovens
Este recurso tem como objectivos: o incremento da autodeterminação e auto-representação de grupos sociais em
desvantagem.
Pretende-se desenvolver uma ferramenta de animação comunitária e criar um circuito entre produtos da horta,
produtos artesanais e loja solidária dinamizado pela comunidade .
O principal objectivo do recurso Bola Social: Futebol de rua consiste em criar um suporte teórico-prático acerca da
metodologia socio desportiva, nomeadamente do Futebol de Rua .
Pretende desenvolver cinco áreas centrais do ajustamento psicossocial das crianças, designadamente: comunicação, cooperação/grupo, resolução de problemas/gestão de conflitos, imagem corporal/identidade de género e
afectos/ auto-estima
O principal objectivo do Recurso Escolhas é o desenvolvimento de competências pessoais e sociais.
Este manual pretende responder a necessidades dos técnicos no acesso a instrumentos de trabalho que lhes
permita trabalhar as competências pessoais e sociais nos jovens entre os 12 aos 18 anos.
O TASSE com DIREITOS é um jogo que visa a construção, por equipas, da Cidade dos Direitos.
O recurso desenvolvido pelo projecto Bom Sucesso de Olhão, objectiva facilitar uma intervenção na promoção de
comportamentos saudáveis face à sexualidade junto da comunidade juvenil
Este recurso pretende apresentar uma estratégia inovadora de intervenção baseada na educação não formal que
promova o desenvolvimento de competências pessoais e sociais nas crianças e jovens a partir do seu
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INOVAÇÃO PEDAGÓGICA

ESCOLA
POSITIV@
MALETA PEDAGÓGICA DE
EDUCAÇÃO AEROESPACIAL
ANIMAÇÃO DE
RECREIOS ESCOLARES
MALETA PEDAGÓGICA DE
JOGOS MATEMÁTICOS
STAFF
MEDIADORES DE PARES
COMUNIC’ARTE

INTERCULTURALIDADE

BIBLIOTECA
ANDARILHA
PROGRAMA CONTAS COMIGO:
MATEMÁTICA EM AÇÃO
MÃCHEIA DE
CHABORRILHOS
O BAIRRO É

TEATRO IBISCO
FUTEBOL INCLUSÃO SOCIAL
SARILHOS DO AMARELO
UM AMARELO DE TODAS AS CORES

envolvimento em actividades de cariz artístico.
O recurso Escolhas do projecto Escola Positiv@, procura constituir-se numa metodologia complementar de
resposta às dificuldades de interiorização, integração e/ou adaptação aos currículos escolares - concretamente ao
nível do português - evidenciadas e/ou sentidas por crianças do 1º Ciclo
O recurso Educação Aeroespacial pretende responder à falta de motivação, ausência de hábitos de trabalho e de
competências para trabalhar em grupo e desvalorização por parte dos jovens relativamente às matérias
curriculares .
São três os objectivos principais deste recurso: diminuir a violência em contexto de recreio escolar; desenvolver e
potenciar a criatividade das crianças e jovens para a criação e execução das próprias brincadeiras; promover,
através das dinâmicas grupais, competências pessoais e sociais que facilitem as relações interpessoais
O recurso Maleta Pedagógica de Jogos Matemáticos, desenvolvido pelo projecto Incluir, de Vieira do Minho,
pretende responder à problemática do insucesso escolar, associado à desmotivação e desinteresse pela escola,
nomeadamente no que se refere à de Matemática.
Este recurso pretende sistematizar a prática da experiência de mediação de pares na escola e indicar algumas
estratégias de acompanhamento e formação de alunos mediadores de pares
O Comunic’Arte tem como objectivo reduzir a incidência das dificuldades de aprendizagem associadas a
problemas de comunicação (linguagem expressiva e compreensiva, voz, fala, postura corporal e expressão nãoverbal)
A Biblioteca Móvel pretende desenvolver competências de leitura a partir de estratégias pedagógicas activas que
implicam a participação dos destinatários na sua gestão e organização.
O recurso tem como objectivos principais: despertar o interesse das crianças do 1º ciclo pela disciplina da
matemática.
Mãcheia de Chaborrilhos é um manual que inclui ferramentas e sugestões para trabalhar a educação para a
interculturalidade no 1º ciclo do Ensino Básico em escolas onde existam crianças ciganas e não ciganas.
Recurso O Bairro É um manual de apoio à criação de um percurso histórico, étnico e ou cultural em comunidades
locais, onde os participantes do percurso são levados a conhecer os recursos existentes, as pessoas que lá residem
e a identidade dos lugares.
Os principais objectivos deste recurso são ocupar os Jovens, dar formação nas diferentes áreas do teatro e
promover o desenvolvimento de competências pessoais e sociais e a aproximação dos diferentes territórios.
Este recurso surge da necessidade de se criar respostas que promovam a ocupação salutar de tempos livres de
crianças e jovens de um bairro social, a par com a promoção de hábitos de vida saudável.
“Um Amarelo de Todas as Cores” tem como objectivos principais o aumento das competências pessoais, sociais e
de aprendizagem das crianças e jovens envolvidos.
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7.

IDENTIDADE E HISTÓRIAS DE VIDA: QUANDO ESTAS

SE CRUZAM COM ESCOLHAS

7.1 Uma provável identidade Escolhas

“A produção das identidades sociais implica a imbricação de dois processos:

o

processo pelo qual os atores sociais se integram em conjuntos mais vastos de pertença
ou de referência, com eles se fundindo de modo tendencial (processo de identificação)
e o processo através do qual os agentes tendem a autonomizar-se e a diferenciar-se
socialmente, fixando em relação a outros, distâncias e fronteiras mais ou menos
rígidas (processo de identização)”.50
No contexto em análise, este duplo processo materializa-se, potencialmente, i) na
percepção da pertença a um universo – os Projectos Escolhas - estruturado por um
conjunto de actividades ancoradas em lógicas de mudança e transformação
(individuais e sociais) e composto por crianças e jovens que partilham de uma posição
de classe semelhante e ii) na demarcação face aos outros jovens que não partilham da
“Vivência Escolhas”. Fala-se assim, do processo de identificação – “eu pertenço ao
Escolhas” – e do processo de identização – “alguns colegas e amigos não pertencem ao
Escolhas”.

50

Madureira Pinto, “Sobre a Produção Social da identidade”, Revista Crítica das Ciências Sociais, nº 32,
Junho de 1991, pp. 217-231
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O primeiro processo é alimentado “naturalmente” pelas actividades quotidianas e
outras mais esporádicas, dos projectos, estas últimas com um impacto mais notório,
justamente porque muitas delas ocorrem fora do seu território e reforçam, com isso, a
coesão interna do grupo. Na relação com o “exterior”, reafirma-se o “interior”. Mas
este processo é também nutrido e reforçado com as iniciativas levadas a cabo pelo
Programa e que imprimem uma consciência colectiva de pertença ao Escolhas: Gala
“10 Anos de Programa Escolhas”; Aldeia Escolhas; site do Programa Escolhas; página
no Facebook para disseminação e propaganda de acções diversas; blogue; revistas;
vídeos TV-Escolhas; CD “A Nossa Voz”; videoclip Escolhas que se tornou numa espécie
de hino; forte visibilidade nos órgãos de Comunicação Social; etc.
“Nesse aspecto existe uma identidade Escolhas, existe alguma coisa que... Eh pá
para haver uma identidade Escolhas tem que haver um trabalho muito bem
feito por trás e uma representação muito, muito, muito, bem feita. Tem sido
conseguida, se calhar, mais por determinadas actividades do que propriamente
por determinadas pessoas..., não é? (…) o Escolhas é uma referência, o projecto
Escolhas é uma referencia, sem dúvida nenhuma.” (equipa técnica, projecto E)
Acciona-se uma série de mecanismos de construção e solidificação de uma “memória
colectiva” que tende a cristalizar um sentimento de pertença. Mas é um sentimento
não de pertença a territórios vulneráveis, a classes sociais desfavorecidas, a grupos
frágeis e incapazes mas sim a um “grupo” de quem tem oportunidades de progredir,
de melhorar, de fazer as Escolhas mais certas que aquelas que potencialmente
estavam nos seus caminhos. Um grupo que tem Um Projecto. Para uns, um projecto de
vida. Como afirmam muitas crianças e jovens, “é uma sorte” estar no Programa
Escolhas.

A avaliação dos colegas do projecto no qual estão integrados comparada com a
avaliação dos colegas dos outros projectos conduz ao que a teoria das relações
intergrupais faz prever: avalia-se positivamente o ingroup ao mesmo tempo que se
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avalia negativamente o outgroup. Este processo de comparação social subjaz à
construção de grupos sociais que, por sua vez, está na génese das identidades sociais.
Gostar do grupo A implica não gostar do grupo B mesmo que essa avaliação se faça
sem conhecimento real do “outro”. Estão assim criados pressupostos para a
ancoragem do preconceito, do estereótipo. Trata-se de uma categorização redutora,
simplificadora de uma realidade que se desconhece mas que se sabe não ser a
“nossa”.

Os dados colectados ilustram esta questão. O reforço e a valorização da pertença fazse sempre por diferença nos contextos interaccionais, e nunca de forma isolada, pura e
abstracta. Assim, foi pedido às crianças e jovens que atribuíssem uma nota de 0 a 20
aos colegas do seu projecto e aos colegas não abrangidos pelo Programa Escolhas. O
quadro abaixo organiza em escalões as diferenças de pontuação que foram atribuídas:
cerca de 9% dá menos 20 a menos 15 valores aos colegas que não são do Programa
Escolhas, o que significa em alguns casos, atribuírem 0 valores aos outros e 20 valores
aos do seu grupo, numa atitude de extremo radicalismo, melhor, de forte afirmação de
pertença ao “seu grupo”. Contabilizando os que melhor avaliam o ingroup, chega-se ao
valor de 65,4%, com diferentes graus de diferenciação, leia-se discriminação. Apenas
um quarto dos jovens não diferencia os colegas não abrangidos pelo Programa
Escolhas e uma minoria (9,3%), deixa adivinhar “conflitos” intragrupais ou, pelo
menos, um ambiente entre pares menos caloroso, no projecto que o integra. Ou seja,
esta minoria atribui aos colegas do seu projecto uma nota inferior que aquela atribuída
aos outros colegas Não-Escolhas.
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Figura 10. Comparação de notas (em escalões) atribuídas aos colegas não abrangidos e abrangidos pelo
Programa
Diferencial (escalões)
de -20 a -15 valores

%
8,6

de -14 a -10 valores

15,3

de -9 a -5 valores

20,4

de -4 a -1 valores

21,1

0 valores

25,3

+1 a +5 valores

8,5

+6 a +9 valores

0,8

São melhores que os “outros”
65,4%

25,3%

São iguais aos “outros”

9,3%

São piores que os “outros”

Fonte: Inquérito por questionário aos jovens, 2012

Confrontar os técnicos com a questão da eventual Identidade-Escolhas leva a constatar que
esta se manifesta e reconhece de diversas formas. Por um lado, alguns técnicos destacam uma
identidade reconhecida do exterior, ou seja, alguns projectos dão conta de uma clara

identificação do trabalho deste programa pela comunidade onde intervém. É
generalizada a ideia de uma intervenção muito própria.
“Algo que eu identifico com o Escolhas é um programa organizado, bem
pensado, com algum rigor e com alguma presença no terreno. Eu não estou
aqui diariamente (...), mas tenho esta ideia que identifico facilmente a este
programa. É isto que eu sinto, pronto.” (equipa técnica, projecto E)
[é frequente ouvir:] - “Ah isso deve ser uma coisa do Escolhas (…) Um projecto
que está num bairro a fazer actividades com os miúdos e com os jovens e que
trabalha também em prol da inclusão social e da prevenção da criminalidade,
inserção de jovens e essas coisas todas.” (equipa técnica, projecto C).
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Por outro lado, emerge uma identidade sentida e reconhecida pelas equipas. Esta é
particularmente sentida em contexto de formação ministrada pelo programa. A
partilha do trabalho com jovens e a informalidade da interacção são as principais
características desta identidade.
“Eu por acaso tive pena de só participar em dois desses momentos, mas os dois
em que participei foram realmente extremamente produtivos. Achei muito
interessantes e foi muito rica a troca com outras... outros técnicos que faziam a
mesma actividade, portanto, que eu faço e mesmo a troca de outras
actividades, de outros conhecimentos, de outras experiências. Por acaso eu
achei que... e eu acho que isso é uma filosofia, uma coisa facilmente
identificável do Programa, sem dúvida”. (equipa técnica, projecto E)

Finalmente, uma identidade ao nível das crianças e jovens, acima analisada. É
reconhecida uma identidade que vai de um nível mais restrito – o projecto – a um nível
mais alargado – o Programa – e varia proporcionalmente com a participação nas
actividades dos projectos e nas dinamizadas pelo programa. Actividades que lhes
permitem sair dos seus territórios e conviver com os públicos de outros projectos,
nomeadamente, a Aldeia escolhas, a Liga Escolhas, a Gala dos 10 anos Escolhas, entre
outras, adquirindo assim uma noção de grupo partilhada com outros jovens que
integram outros projectos. É a partir dos contactos feitos nestas actividades que os
jovens procuram junto dos seus projectos realizar actividades conjuntas com outros.
O número limite de participantes nas actividades do Programa, a não autorização dos
pais e os custos de deslocações são alguns dos motivos que levam a que apenas uma
parte do público dos projectos integre as actividades dinamizadas pelo programa. Ora,
se as crianças e jovens que participam nas actividades do programa reconhecem e
sentem-se muitas vezes parte de um grupo nacional - verbalizado pela expressão
“somos dos Escolhas” - para a maioria, a circunscrição às actividades do projecto
traduz-se numa identidade local com o projecto, que se estende por vezes a projectos
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territorialmente próximos com quem partilham pontualmente actividades. A
dinamização de actividades com outros projectos, é aliás incentivada pelo programa e
é apontada pelos projectos como ocasiões promotoras dessa identidade. Emerge a
ideia de existirem projectos “iguais”.
Deste modo, a ideia de programa é para a maioria algo que já ouviram falar mas nem
sempre sabem bem o que é. Realidade constatada no momento da aplicação do
inquérito por questionário às crianças e jovens.
“*as crianças e jovens têm conhecimento da existência do Programa?+ uns sim,
outros nem por isso”. (equipa técnica, projecto D)
“Acho que há uma coisa local, de projecto. Somos nós que fazemos este
projecto; é o projecto em si que nos tem a nós”. (equipa técnica, projecto C).
Poucos reconhecem a existência do programa, esta identidade é essencialmente
local.(…) O Programa Escolhas é qualquer coisa que anda por aí, mas que não se
percebe bem o que é... depois existem outros projectos como o B. É, é um pouco
isso! Outro Projecto como o B que é ali da (...)”. (coordenador, projecto B)
“portanto, para eles, eles sabem que é quem financia a maior parte das
actividades, que possibilita irem a intercâmbios... portanto, eles têm essa
consciência, mas a nível local... porque eles não estão cá muitas vezes, portanto
não estão muito presentes... mas a Sta Casa, pela equipa que temos... alguns
técnicos são pagos pela Sta Casa e a Sta Casa estava cá primeiro do que o
Escolhas, também por isso (...) .(coordenador, projecto E)

A principal justificação para o não-reconhecimento de uma identidade ao nível do
Programa, dada pelos técnicos, prende-se com a diversidade de territórios, públicos e
intervenções.
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“cada projecto depois segue o seu caminho e adapta-se ao seu próprio
território”. (coordenador, projecto B)
“Sinceramente não me parece porque o Escolhas intervém num conjunto
enorme de territórios... muito diferentes um dos outros... e sente-se às vezes
quando vamos a encontros, pelo menos eu sinto isso, que a filosofia dos
projectos varia muito...(…) .e os interesses variam muito, os contextos são muito
diferentes, portanto...não há… Uma identidade Escolhas? - ... Nem sequer um
jovem Escolhas” (equipa técnica, projecto E)
“Acho que há uma coisa local, de projecto. Somos nós que fazemos este
projecto; é o projecto em si que nos tem a nós”. (equipa técnica, projecto C)
“Pode haver é uma identidade do *nome do local] por exemplo, que reflecte os
jovens daqui, a intervenção que se faz, os técnicos...isso, sim.” (coordenador,
projecto E)
“Há uma frase muito típica do Escolhas que é: O que é que o Escolhas modificou
a tua vida... ou ... não é? É uma pergunta que eles não sabem responder.
Porque isto de identidade Escolhas é um bocado... Nem para mim. Quer dizer,
para mim, nem me entra muito bem. Acho que não é essa a forma de se
perguntar, talvez. Se calhar deviam perguntar o que é que tu aprendeste com o
[nome do projecto], com todo este apoio do Escolhas... Assim! Acho que assim
eles iriam dizer-te mais alguma coisa. Aprendi isto, aprendi a fazer aquilo,
aprendi a ser alguém, aprendi... estudei... Mas não vejo, pelo menos agora
ainda não vejo, que isto seja uma identidade Escolhas...!” (coordenador,
projecto E)
“Já é complicado eles dizerem *nome do projecto+, programa escolhas, então!!…
(equipa técnica, projecto J)
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Nesta linha, o projecto J desabafa e lamenta um total desconhecimento do programa e
do próprio projecto por parte das famílias. Exemplificam com a reacção das famílias
perante momentos de auto-avaliação do projecto:
“-acha que o seu filho gosta de ir às actividades do projecto? – Qual projecto?”
(equipa técnica, projecto J).
Importa ter aqui em conta o contexto de intervenção deste projecto. Estamos perante
um projecto que intervém com população cigana com níveis elevados de iliteracia,
qualificações muito baixas ou nulas e com uma forte influência linguística galega. Esta
realidade foi particularmente visível quando se procurou aplicar junto dos jovens deste
projecto o questionário no âmbito da avaliação do Programa. A necessidade de
explicar o conteúdo das perguntas era recorrente.
Importa ainda salientar que o discurso dos interlocutores sobre a identidade Escolhas
evidencia, maioritariamente, uma preocupação com o seu fomento, procuram
promover, informar e lembrar os jovens desta pertença.
“Até porque nós chamamos a atenção para isso. Eles têm participado em
algumas actividades a nível nacional, até porque nos temos promovido alguns
intercâmbios com projectos aqui da região. Alertamos que existem mais
projectos, que existe o programa.” (coordenador, projecto H)
Há, contudo, outros actores que reconhecem a Identidade Escolhas sendo esta,
claramente, positiva:
“É bom vestir a camisola do A (…) é bom vestir a camisola do Escolhas”
(coordenador, projecto A)
“Mas há um orgulho pessoal de eles pertencerem ao Programa Escolhas”
(coordenador, projecto F)
Há ainda projectos que apontam o receio dos jovens que o projecto termine.
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“Quando eles viram que vocês estavam cá, ficaram logo muito preocupados.
Pensaram, o Távola vai fechar! O que é que elas vêm cá fazer? E vêm
inspeccionar. Eles ficam logo preocupados, perguntam logo...! (equipa técnica,
projecto B)
A partir do discurso dos técnicos, como se pode identificar afinal esta identidade?
“Se o projecto acabar não sei o que será feito deles!”; “É o que nos costumamos
dizer... não é só os tempos livres, se eles vêm para cá é porque eles se sentem
apoiados de alguma forma... sentem que têm aqui alguma coisa que não têm
em casa ou mesmo na escola. Se eles passam a deixar de ter este porto seguro,
entre aspas, o que é que é deles depois...? (...)) gostam de vir porque de alguma
forma, sentem que isto foi uma casa para eles!”. (equipa técnica, projecto B)
“sempre uma família” (equipa técnica, projecto F)
“Eu lembro-me que um dia estava a acompanhar as meninas da dança e estava
uma amiga delas, encontram uma amiga, e estávamos a combinar, porque eles
iam ter uma actuação e estávamos a combinar o local de encontro era o
projecto. a amiga ouviu falar no G: - No G!? – Sim, sim, no G. – Que horror! Que horror!?! As outras começaram mesmo a zangar-se com ela: - Que horror
porquê? Tu nem vais lá, estás a dizer horror porquê? Ficaram mesmo ofendidas
por aquela exclamação depreciativa.” (coordenador, projecto G)
“Diversas vezes nos deparamos com miúdos a chamar outros miúdos e acho
que se não se identificassem com o projecto não iriam chamar colegas para vir.
Algumas vezes quando alguma coisa não corre bem com outro, são miúdos que
intervêm, servem de mediadores: - Isto é bom para ti, tu é que não estás a
perceber! Eu acho mesmo que eles se identificam porque nós temos até
participado em algumas feiras e eles próprios acompanham-nos para
divulgação do projecto.” (coordenador, projecto H)
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“Sentem o espaço como dele: - Eu estou aqui há mais tempo!” (equipa técnica,
projecto I)

Parece óbvia a forte identificação com os projectos do Programa Escolhas. Mas como
adjectivam as crianças e jovens, “Ser Escolhas”? Em termos operatórios significou
reportarem-se aos projectos em que estavam envolvidos, numa “associação livre de
palavras” (“Diz-me as três primeiras palavras que te vêm à cabeça sobre o “Programa
Escolhas”). A atribuição foi marcadamente positiva, nem sempre foi realizada com
base na adjectivação mas da descrição (por exemplo: “actividades”, “acampamentos”,
“informática”, etc.). Porém, não deixa de ser interessante já que compõe a imagem
dos projectos onde cabe a dinâmica, a acção e ocupação dos tempos das crianças e
jovens. Veja-se parte do mosaico que descreve os projectos-Escolhas:
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Figura 11. Atributos associados ao Programa Escolhas
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Quadro 69. Proporção de categorias classificatórias das palavras que definem o Programa Escolhas
Nº de palavras

% total de palavras

% total de casos

Actividades/dinâmica

231

30,6%

81,6%

Emoções

142

18,8%

50,2%

Relações sociais/coesão

128

16,9%

45,2%

Incremento cognitivo

81

10,7%

28,6%

Valores sociais

69

9,1%

24,4%

Avaliação Programa

53

7,0%

18,7%

Oportunidade/futuro

28

3,7%

9,9%

Apreciações negativas

13

1,7%

4,6%

Outra

11

1,5%

3,9%

Total

756

100,0%

267,1%

Escolhas/técnicos

Fonte: Inquérito por questionário aos jovens, 2012

Mais de 80% dos jovens fazem uma associação ao Projecto/Programa Escolhas mais

imediatista que passa pelos aspectos concretos do quotidiano que os projectos
desenham: actividades que os marcam mais – percebe-se que são as actividades
ligadas à arte e as que os transportam para fora dos bairros as mais apontadas – a
ocupação lúdica e o divertimento. Assim, Ser-Escolhas é, para a maioria, participar e
divertir.
Para metade das crianças e jovens Ser-Escolhas é também Sentir: alegria, felicidade,
bem-estar.
Ser-Escolhas é alargar a família, ampliar e fortalecer redes de sociabilidade. Estas
constituem-se não só pelos pares mas também pelos técnicos a quem atribuem o
mérito da generosidade, do empenho, da ajuda. O sentido de família aqui atribuído
invoca o “acolhimento” como alguns afirmam, o cuidado, os conselhos e orientações
mas também os afectos.
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Ser-Escolhas é aprender a ser solidário, a respeitar as diferenças Ser-Escolhas é
também aprender a sentir-se incluído.
Ser-Escolhas é aprender, expandir conhecimentos, aumentar o capital cultural.
Ser-Escolhas é lutar, é ter metas, é ver a oportunidade e fazer dela um caminho.

Quadro 70. Exemplo de palavras de cada categoria
Categorias
Actividades/dinâmica

Exemplos de palavras
Acampamentos; passeios; visitas; cinema; teatro; actividades;
informática; divertimento; animação

Emoções

Alegria; fixe; bom; felicidade

Relações sociais/coesão

Amizade; família; cooperação; convivência; união

Incremento cognitivo

Aprendizagem; conhecimento; estudar; trabalhar; cultura

Valores sociais

Solidariedade; social; inclusão; igualdade; respeito

Características do Programa
Escolhas e avaliação dos

Originalidade; inovação; diversidade; disciplina; empenhamento
dos técnicos; organização

técnicos
Oportunidade/futuro

Importante; necessário; futuro; oportunidade; caminho;

Apreciações negativas

Confusão; desilusão; desorganização; histeria
Fonte: Inquérito por questionário aos jovens, 2012

À semelhança do que se fez com as crianças e jovens, foi solicitado aos técnicos que
elencassem as três palavras que definam o Programa. Grande parte deles centra a sua
definição nas características do programa e dos projectos. Outra parte significativa
foca-se no que o programa potencia. É dado destaque ao alargamento das relações
sociais, dando conta da criação de laços de amizade, afectividade ou partilha; aos
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valores sociais que incrementa, como a solidariedade, igualdade ou inclusão; e
finalmente aos horizontes que permite alargar e ao incremento cognitivo que
despoleta, através de Aprendizagens, formação e de apoio pedagógico.
Não podemos deixar de frisar a similitude com a informação recolhida no âmbito do
inquérito por questionário aos jovens, já anteriormente explorada. Como se constata
pelo quadro abaixo, a informação recolhida permitiu utilizar a mesma categorização,
ainda que assuma diferentes proporções. Neste domínio, verificam-se semelhanças
que importa destacar: uma parte significativa de jovens e técnicos associam o
Programa à promoção de relações sociais e ao incremento cognitivo.
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Quadro 71. Palavras que definem o programa identificadas pelos técnicos e pelos jovens (% de
palavras)
Categorias

% Total de palavras

% Total de palavras

apontadas pelos TÉCNICOS

apontadas pelos JOVENS

Caracterização do Programa Escolhas,

31,4

7,0%

Relações sociais/coesão

17,1

16,9%

Valores sociais

17,1

9,1%

Oportunidade/futuro

15,2

3,7%

Incremento cognitivo

10,5

10,7%

Actividades/dinâmica

3,8

30,6%

Emoções

1,0

18,8%

Apreciações negativas

1,0

1,7%

Outras

2,9

1,5%

100,0

100,0%

projectos e dos técnicos

Total

Fonte: Inquérito por questionário aos jovens e estudo de casos, 2012
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Quadro 72. Exemplos de palavras das categorias identificadas

Categorias

Exemplos de palavras

Actividades/ dinâmica

Divertimento; acção; tecnologias

Emoções

Orgulho

Relações sociais/coesão

Família; unidade; proximidade; afectividade; partilha; bússola; apoio;
interajuda; desenvolvimento

Incremento cognitivo

Aprendizagem; formação; competências; empreendedorismo; apoio
pedagógico; socialização

Valores sociais

Social;
inclusão;
igualdade;
diferença;
multiculturalidade;
interculturalidade; tolerância; integração social; inclusão social

Características do Programa
Escolhas, projectos e dos
técnicos

Inovação; diversidade; e organização; projectos; rede; parceria;
dinamismo; ambicioso; impacto; informalidade; referência nacional;
maturidade; profissionalismo; exigência; cooperação institucional;

Oportunidade/futuro

Importante; futuro; oportunidade; esperança; opções; imprescindível;
escolhas

Apreciações negativas

Burocrata

Outros

Continuidade; jovens, ciganos

Nesta linha, pediu-se também aos técnicos que procurassem definir “um jovem escolhas” em
três palavras. O número de palavras apontado comprova a dificuldade dos técnicos apontarem
um perfil de jovem, na realidade, quando solicitado tendiam a afirmar que a multiplicidade de
territórios e problemáticas se espelha na multiplicidade de perfis.
O quadro abaixo organiza em categorias as palavras apontadas. A sua análise permite tecer
duas principais observações:
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1. As apreciações são esmagadoramente positivas;
2. Um jovem escolhas é, maioritariamente, definido pelas competências pessoais e
sociais que dispõem: é responsável, autónomo, resiliente mas também solidário,
cooperante e pró-activo. Há ainda técnicos que os consideram alegres, felizes e com
sentido de humor.

Quadro 73. Categorias que definem “jovem-escolhas”, segundo os técnicos
Total de palavras apontadas
Categorias

nº

%

29

64,4

7

15,6

5

11,1

Outros

3

6,7

Atributos negativos

1

2,2

45

100

Competências pessoais e sociais
Emoções positivas
Detentor de escolhas e oportunidades

Total

Fonte: Informação recolhida nos estudos de caso, 2012
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Quadro 74. Exemplos de palavras das categorias identificadas

Categorias

Exemplos de palavras

Competências pessoais e sociais

Activo, dinamizador, espírito de iniciativa, empreendedor, Apoio,
amigos, cooperante, partilha, ajuda, capazes, responsabilidade,
autónomo, confiante, liderança, empenhado, resiliente

Emoções positivas

cool, feliz, alegria, sentido de humor

Detentor
de
oportunidades

escolhas

e

Oportunidade, escolhas

Atributos negativos

Passividade

Outros

Beneficiados, genuinidade

Overview
Configura-se uma Identidade-Escolhas que:
Passa, sobretudo, pela vinculação aos projectos
Assenta numa valoração muito positiva no processo de reconhecimento da pertença aos
projectos-Escolhas
É fortemente identificada a partir das actividades que dão corpo aos projectos
É promotora de valores sociais e de coesão social
Significa conhecimento, aprendizagem, trabalho
É reforçada por mecanismos de marketing positivo que não só unifica, como promove uma
imagem de singularidade para o exterior

Por seu turno, ser Jovem-Escolhas é ser responsável, autónomo, resiliente mas também
solidário, cooperante e pró-activo. Alegres, felizes e com sentido de humor, completam a
adjectivação deste universo.

277
D I N Â M I A - C E T

AVALIAÇÃO EXTERNA DO PROGRAMA ESCOLHAS 2010-2012
RELATÓRIO FINAL
_________________________________________________________________________________________________

7.2 Histórias de Vida: quando estas se cruzam com ESCOLHAS51

“Os cursos de vida são caminhadas nas quais os caminhos percorridos, conforme
são percorridos, se vão enrolando sobre si mesmos, carregando-se nos dorsos dos
caminhantes – de caminhos transformam-se em bagagens, em capital adquirido.
O passado (tempo histórico) não é “passado” simplesmente porque não esteja já
no presente – essa seria uma denominação extrínseca -, mas porque se reporta a
um determinado conjunto de acontecimentos que passaram a um indivíduo e
que este “carrega” no seu presente.
José Machado Pais, in “Culturas Juvenis”, p. 58

Os cursos de vida, vimo-los assim, tal e qual José Machado Pais os descreve. Existiram
encontros com quatro jovens que integram ou integraram Projectos promovidos pelo
“Programa Escolhas”, tendo sido possível, à equipa, ter o privilégio de abrir e explorar
algumas das bagagens de que fala o autor. Bagagens que se vão enchendo,
multiplicando, refazendo e remexendo a cada dia e a cada passo importante das suas
vidas. São bagagens onde, atrevidamente ou de forma mais técnica, pode dar-se uma
arrumação, se se socorrer a“etiquetas” que, de modo mais imediato, remetam para a
“Infância” e para “Adolescência”, para a “Família ou para a “Escola”, para “Lugares e
Territórios” ou para o “Escolhas”. São bagagens que podem ver-se separadas, mas que
os narradores nos oferecem sempre como um todo, preenchidas de acontecimentos e
histórias que se misturam e interligam de forma coerente. Como diz o autor acima
mencionado, não é Passado aquilo que é revelado nas entrevistas; mais do que
Passado, é o fio condutor de uma história que melhor permite compreender e
apreender o Presente dos entrevistados. Histórias: histórias de vida cheias de uma
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singularidade que não se consegue pressentir quando se actua recorrendo a
metodologias mais extensivas. São “histórias de vida” que (in)esperadamente levam
até ao substantivo que acompanha cada incursão no campo: escolhas. São vidas
carregadas de contínuas escolhas; umas mais conscientes, outras menos. Umas feitas
de forma mais autónoma, outras de forma mais automatizada. Escolhas que actuam de
forma infinita e ininterrupta levando sempre a outras tantas, mais e mais escolhas.
Não são projectos de vida com fim à vista, aqueles com que se depara quem ouve os
jovens que acedem a “partilhar” as suas vidas. São percursos em construção e em que
as tais bagagens continuam completamente abertas, mesmo que algumas das secções
já estejam simbolicamente fechadas. O conteúdo das bagagens não apresenta os
mesmos pesos, os mesmos balanços, os mesmos olhares, as mesmas alegrias ou
infelicidades. São conteúdos muito ricos ou, se se quiser, aquilo a que se chama
comummente Passados e que foram sendo generosa e genuinamente cedidos para
que pudesse, mediante um olhar científico, encontrar pontos-chave e particularidades
que, devidamente analisados, contribuam para a intervenção de quem se cruza com
algumas destas vidas (ou com vidas destas). É esse o exercício que tentaremos fazer de
seguida.

“Histórias de Vida com Escolhas”

Na aplicação da técnica de recolha de “Histórias de Vida”, embora dando liberdade aos
entrevistados para que enfrentassem e desbravassem de forma autónoma as suas
próprias memórias, não deixou de existir um fio condutor que os guiou no vasto
conjunto de informação acumulada nas suas histórias. De modo natural, cada um dos
jovens conseguiu enquadrar-se nos espaços e nos tempos que procurávamos, fazendose acompanhar de personagens e de cenários que, também com naturalidade,
conseguiram que se tornassem familiares para quem os escutava.
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A liberdade dada aos protagonistas destas viagens foi bastante alargada. Ainda que
com sugestão de passagens por certas paragens quis-se, acima de tudo, ficar com a
visão que o entrevistado detém sobre a sua própria vida ou, dito de outra forma, o
olhar que lança sobre si próprio. Ficou bastante claro que a entrevista funcionou como
um importante momento de reflexão para os jovens; um momento que dedicaram
plenamente a si próprios, deitando o olhar e a memória sobre factos em que,
inesperadamente, se aperceberam que para além de narradores foram também
protagonistas.

Dentro da aparente unicidade de cada uma das vidas, encontram-se algumas
surpreendentes semelhanças entre as histórias. Inseridos num quotidiano em que
impera a palavra “crise” e em que as entidades responsáveis se vêem a braços com a
difícil manutenção de um Estado que se pretende mais social e mais participativo, a
equipa depara-se com quatro jovens que não se afundam nos maus prognósticos da
Economia ou das Finanças. Quatro jovens não conformados. Quatro jovens
ambiciosos. Quatro jovens que tiveram todas as condições que os tratados académicos
considerariam poder ser determinantes para a prossecução de uma vida plena de
riscos ou de comportamentos desviantes, mas que tentam contornar, ou contornaram
de facto, o percurso desenhado pela sociedade.

Sem dúvida que a abordagem biográfica, a história de vida, nos permitiu uma melhor
compreensão acerca das estratégias que possam ter existido para fazer frente a um
destino que podia parecer já traçado. Como refere Segalen (1996:219), remetendo
para Daniel Bertaux e Isabelle Bertaux-Wiame, “(...) o relato de vida esclarece as
estruturas sociais e é possível, partindo de um pequeno número de relatos, reconstituir
o tecido das relações que está na sua base”.
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Todos os encontros tidos com estes quatro jovens levaram à imediata e consequente
reflexão acerca do papel que o Escolhas terá tido/continua a ter nestes percursos.
Sabia-se, desde logo, que de forma natural e transversal a estas quatro vidas,
encontrar-se-ia o Programa. Isto, mesmo que a priori, não se soubesse qual a marca
deixada em cada um dos quatro percursos. As histórias tornam evidente que não é de
forma idêntica e uniforme que o Programa atravessa estas vidas. Embora sempre em
prol da inclusão e do reforço da coesão social, os impactes serão tão diferentes quanto
diferentes são as necessidades e as especificidades destes jovens. Um trabalho que se
estende à comunidade, o destes Projectos, mas que faz a diferença pela forma
individualizada com que actua junto daqueles a quem se destina.

Os relatos ouvidos fornecem uma divisão equilibrada: dois jovens que vêem o
programa como central nas suas vidas e outros dois que, independentemente da
equipa de avaliação ter a noção de que poderá ter sido mais profunda, apenas lhe
reconhecem uma importância relativa ou secundária. De comum, o que encontramos?
A evidência de que, para todos eles e em uniformidade, se trata de um bem relacional,
que se dirá imprescindível, preenchido de escolhas que se formam através de novas
vivências, experiências, oportunidades e afectos.

Se a profundidade da intervenção difere entre os quatro, já não diferirá assim tanto a
base da relação que se estabelece com os técnicos. Sabemos, pelo Estudo de Casos
que foram feitos aos diferentes Projectos, que existe mesmo uma contínua e
necessária “gestão dos afectos” por parte das equipas. Os jovens entrevistados,
certamente como a maioria daqueles que passam pelo Programa, contactam e
tornam-se amigos de pessoas que passam a ser adultos de referência. Os técnicos do
projecto, quer seja ou não sua intenção, quer “fujam” ou não dessa inevitabilidade,
são indivíduos que ultrapassam o mero papel de técnico de intervenção social. Fica
claro, ao longo do trabalho de campo, que chamar-lhes técnicos, será uma designação
281
D I N Â M I A - C E T

AVALIAÇÃO EXTERNA DO PROGRAMA ESCOLHAS 2010-2012
RELATÓRIO FINAL
_________________________________________________________________________________________________

desadequada ao significado que aqueles jovens lhes atribuem. Eles são amigos, são
pessoas próximas, muitas vezes íntimas. São fontes de partilha e desabafos. São guias,
são conselheiros, são protectores.

Numa das entrevistas, a um dado momento e olhando para uma das fotografias que
nos levou, um dos jovens recorda a Educadora de Infância; “Ainda me lembro do nome
dela, era L....” diz, ao mesmo tempo que tece elogios ao papel que a mesma teve
naquele momento específico da sua vida. Não existirão dúvidas de que diria o mesmo
sobre os técnicos do projecto se a fotografia fosse uma qualquer que os incluísse.
Técnicos, professores, pares: pessoas que podem ser as certas, no momento certo.
Pessoas ou personagens a quem, desde já, se faz menção porque situam e balizam
etapas importantes destas histórias de vida. Mesmo que a sua actuação vá sofrendo
alterações consoante as necessidades dos jovens, eles ali estão para simbolizar e
relembrar, precisamente, a existência de escolhas. Escolhas que estão muito
associadas a oportunidades, algumas das quais relatadas nas entrevistas. Estes foram
jovens a quem foram oferecidas oportunidades que não lhes seriam natural e
imediatamente acessíveis.

Do cruzamento entre, por um lado, tudo aquilo que continuamente é colocado à
disposição destes jovens e, por outro lado, a realidade das suas ainda curtas vidas
resultam, arrisca-se dizê-lo, inesgotáveis fontes de resiliência. A resiliência é, aliás, o
que sobressai destas histórias de vida como factor unificador das mesmas.
Uma resiliência que surge como que feita de quatro verbos que também se tactearam
ao longo histórias, e também eles iniciados pela letra r: resistir, recuperar, reconstruir,
reinventar. Em vários momentos dos encontros, são acções que ecoam entre o que vão
dizendo e declarando.
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Os Projectos, através das actividades, pela voz dos técnicos ou mesmo mediante
iniciativas mais globais do próprio Programa, constantemente certificam a existência
de possibilidades além do bairro, da escola ou do contexto específico que nas suas
vidas terá sido previamente sinalizado como problemático. As equipas, aquelas
pessoas com quem contactam todos os dias, com a regularidade que o Programa
impõe, ajudam-nos na escola, ouvem-lhes os problemas e confidências, partilham
sonhos e ambições, conhecendo-lhes as vidas com mais pormenor do que muitos dos
seus familiares. E respondem sempre com sugestões, alternativas, caminhos,
experiências.

Acredita-se que existam variáveis individuais e conjunturais que definem o quão
resiliente será um indivíduo. Não é o Escolhas que lhes fornece a capacidade de
adaptação a obstáculos e situações adversas; no entanto, não existem dúvidas de que
a promoverá. Portanto, de comum a estas quatro vidas: a resiliência com que
enfrentaram e continuam a enfrentar algumas bagagens mais pesadas; em comum
também, o Escolhas.

Importante referir que a resiliência que pressentimos em todos os entrevistados, não é
suficiente nem permite definir ou circunscrever o “tipo de jovens” que constitui o
público-alvo dos Projectos e do Programa. Não é o facto de serem resilientes que os
transforma em jovens alvo de intervenção. Ao longo das entrevistas foi ficando claro e
amadurecendo a ideia de que não se estava perante um “tipo de jovens”, mas sim
perante jovens que evidenciam certas “características tipo”. Ou, poder-se-á dizer
metaforicamente, jovens que carregam nas suas bagagens, problemáticas típicas.
Problemáticas que, fruto da conjugação de várias condicionantes externas,
continuarão certamente a existir e a encontrar-se no seio das comunidades de
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indivíduos que integram o grupo de destinatários e beneficiários52 do Escolhas. Assim,
a sinalização pode ter raízes: na (des)estruturação da família; na pertença a minorias
étnicas e culturais; na deficiente integração no sistema de ensino; na não-identificação
com o sistema de ensino imposto; no padrão de comportamentos “de risco”; na
indefinição face a como concretizar a realização profissional e pessoal; nas
configurações familiares resultantes do sobredimensionamento dos agregados
familiares ou da monoparentalidade.

De entre os factores acabados de mencionar, existem alguns que compõem o Passado
e o Presente dos jovens entrevistados. Outros há, que eles (estes) não carregam nas
suas vidas. Sabe-se, no entanto, que as conjugações e as hipóteses são múltiplas e que
muitos outros existirão carregando bagagens muito distintas; outros, bagagens muito
semelhantes.

Estas constatações não tiram validade ou interesse ao trabalho de campo. Pelo
contrário, a incursão no terreno funciona como que uma lupa que permite ver, “mais
de perto”, as tais características e particularidades que as suas histórias demonstram,
evidenciando (ou não) a necessidade de uma intervenção tão diferenciada e dirigida
quanto possível.

Ao ouvir-se estes quatro relatos, é-se colocado perante a complexidade que
acompanha a intervenção das equipas que estão no terreno. Em cada história existem
pormenores e diferenciações que são chaves para um trabalho mais eficaz. Ao mesmo

52

Preferimos referir-nos a destinatários e beneficiários, na medida em que nenhuma das categorias é
“fechada”. Um jovem pode ingressar no Projecto pertencendo a uma das categorias e, mediante
avaliação da equipa, passar a pertencer à outra categoria.
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tempo, ajudam a perceber, precisamente, as escolhas que fizeram, vão fazendo e
muitas das que farão ainda ao longo dos seus percursos.

A insegurança de se falar de um típico jovem reforça-se também pelo facto de não
ficar clara ou evidente a proximidade no que respeita a interesses, gostos, vivências,
ambições, frustrações. Assim, o padrão que possa existir entre eles não estará
relacionado com a identificação imediata a uma classe social, na medida em que os
estilos de vida, entre os elementos do público-alvo, são altamente divergentes. Alguns
deles procuram e aproximam-se de estilos de vida que arbitrariamente associaríamos
apenas a “outras” classes sociais. A citação de José Machado Pais (1996:50) acaba por
corroborar o que sentimos no trabalho de campo: “Sem que se possa negar a
capacidade explicativa, em determinados contextos de análise, das teorias “classistas”
da reprodução social, a coalescência de jovens de diferentes condições sociais a valores
relativamente semelhantes (a importância dada ao dinheiro, à convivialidade, à moda,
à música, ao desporto, à sexualidade, etc.) é um fenómeno que a teoria de classes tem
dificuldade em explicar. Por outro lado, não é certo que a condição social determine,
entre jovens pertencentes a uma mesma classe social, uma homogeneidade cultural ou
de modos de vida entre esses mesmos jovens como o fará supor o latente
determinismo presente em alguns trabalhos da corrente “classista””.

A tentação de integrar os “Jovens Escolhas” num grupo com características muito
definidas, ignorando a sua diversidade, abre espaço a reflexões sobre a forma como
olhamos “o Outro”. Como refere Neusa de Gusmão (1999:42), “(...) a cultura e a
alteridade revelam muitas linguagens presentes no social, mas que se fazem invisíveis
aos olhos e ouvidos, dado que nossa percepção encontra-se cativa de nosso pensar por
valores e princípios da nossa cultura, tidos por nós como universais, verdadeiros,
legítimos e únicos”.
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Chegados a esta fase da discussão, uma questão vai ganhando pertinência: “Existe ou
não um Jovem Escolhas”? Para José Machado Pais (1996:34) “(...) a juventude tanto
pode ser tomada como um conjunto social cujo principal atributo é o de ser constituído
por indivíduos pertencentes a uma dada fase de vida, principalmente definida em
termos etários, como também pode ser tomada como um conjunto social cujo principal
atributo é o de ser constituído por jovens em situações sociais diferentes entre si.
Quase poderíamos dizer, por outras palavras, que a juventude ora se nos apresenta
como um conjunto aparentemente homogéneo, ora se nos apresenta como um
conjunto heterogéneo: homogéneo se

a compararmos com outras gerações;

heterogéneo logo que a examinamos como um conjunto social com atributos sociais
que diferenciam os jovens uns dos outros”. Há total acordo com esta afirmação do
autor. Quatro entrevistados, todos jovens, um grupo homogéneo do ponto de vista da
classificação etária; quatro jovens diferentes, se se tiver em conta a situação social
específica de cada um. Como já havia sido referido, não existe um “tipo de jovens” que
represente o público do Escolhas. Passados pela experiência do Programa e dos
Projectos há, no entanto, algo mais do que a idade a torná-los num grupo homogéneo:
um recurso continuado que se afigura como contínua resiliência ao seu alcance. E é
assim que deixamos de ter jovens e passamos a ter Jovens Escolhas. Todos jovens;
todos com bagagens muito diferentes entre si; mas todos com paragem/passagem
importante e positivamente experienciada no Escolhas.

Continuando a utilizar metáfora de José Machado Pais, dir-se-á que é chegado o
momento de ver como estes jovens nos abriram as suas bagagens.
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“Infâncias felizes na desestruturação: o paradoxo revelado pela união familiar.”

Embora a segmentarização do curso de vida em várias fases – infância, adolescência,
juventude, adultez e velhice - possa ser vista não mais do que como um processo de
construção social (Pais, 1996:29), a verdade é que na análise destas histórias de vida,
essa segmentarização e as categorias daí decorrentes parecem fazer sentido. Parece
clara a existência de uma divisória entre a infância e a adolescência e/ou juventude;
como que uma divisória entre momentos felizes e o início/surgimento de alguns
problemas. Hoje, todos eles a caminho de se sentirem mais adultos do que jovens,
deixam claramente retratados o peso e a importância das fases da adolescência e
juventude na (re)estruturação das suas vidas. Uma fase que vai estruturando o
percurso dos jovens tanto pelos maus, como pelos bons motivos; uma idade ou fase de
vida em que muitas coisas acontecem. Um dos entrevistados relata com peso e dor
constantes os momentos vividos na adolescência, fazendo dessa época símbolo de
tempos que nunca mais quer viver. Outro, ao contrário, ao olhar com nostalgia para
uma das fotografias que nos levou – uma fotografia do Baile de Finalistas dos 9º ano –
relembra como esse dia foi agradável e marcante. Diz-nos que a escolha desta
fotografia acontece porque representa, precisamente, uma fase de muitas escolhas.
É verdade que, cronologicamente, talvez exista ainda uma grande proximidade entre a
fase de vida actual e a fase de vida correspondente à infância. Exceptuando um dos
casos (e se excluirmos a forma como os próprios se vêem), existe alguma dificuldade
em categorizá-los como “adultos” ou “adolescentes”. Certezas, as de que ao ouvir-se
os entrevistados, se fica com a sensação de que a infância faz parte de um tempo que
fica lá atrás, distante. Um tempo antigo e feliz que abre sorrisos ao ser relembrado.
Ainda que com contrariedades/episódios que, aos olhos de quem ouve os relatos,
poderiam ser suficientes para assombrar aqueles tempos, a verdade é que é com
convicção que se dirá que aquelas crianças que agora se movimentam nos meandros
da adultez já foram felizes. E foram-no num tempo e em espaços em que poderia ser287
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se levado a pensar que isso seria uma fraca possibilidade.
Pode dar-se também o caso de essa felicidade ser real, apenas agora, quando se olha
para aquele tempo com olhos já adultos e mediados por uma distância temporal que
permite essa avaliação. Pode ainda pôr-se a hipótese de que outros acontecimentos,
ocorridos noutras fases de vida, tenham relativizado certos conteúdos da bagagem da
infância. Ao colocarmos estas hipóteses somos levados a reflectir sobre o conceito de
bem-estar subjectivo, amplamente apresentado e discutido no trabalho de Rui Brites
(2011:175): “O bem-estar subjectivo é um tradutor que “mede” a capacidade do
indivíduo atingir os objectivos que traça. Quando alcançados, esses objectivos
potenciam as emoções positivas e a satisfação com a vida.”
Será a aparente/real satisfação com a vida que têm, bem como a capacidade de irem
alcançando alguns dos seus objectivos de vida que explicam a análise que os indivíduos
fazem da sua própria história? São histórias plenas de determinantes que seriam
facilmente identificáveis como potenciadoras de vivências problemáticas, mas que
surgem plenas de obstáculos ultrapassados e objectivos concretizados. Recorrendo ao
contributo de vários autores, Rui Brites (2011:175) refere o que vem sendo apontado
nas explicações sobre o bem-estar subjectivo: “a) A satisfação das necessidades causa
felicidade, enquanto a persistência da sua insatisfação causa infelicidade"; b) "O grau
de cumprimento dos objectivos necessário para produzir satisfação depende do nível
de adaptação ou aspiração, que é influenciado pela experiência passada, as
comparações com os outros, os valores pessoais, e outros factores”.
É certo que ao longo do discurso e do relato das histórias de vida, os entrevistados
identificam momentos não felizes. No entanto, e muito concretamente no que respeita
à infância, não estará a recorrer-se abusivamente ao conceito se se disser que,
subjectivamente, há uma sensação de bem-estar e de felicidade. O lado feliz que
encontramos na infância parece estar intimamente ligado à família ou, mais
especificamente, ao valor que atribuem ao papel de alguns elementos da mesma e que
se torna crucial para transformar momentos infelizes em momentos felizes. Para além
de uma intensa liberdade - a liberdade de andar na rua, a liberdade do andar à
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vontade, a liberdade de brincar com os amigos – que naturalmente surge como alvo de
saudade por parte dos jovens - existe também um inequívoco reconhecimento ao
papel que os laços familiares tiveram nesses momentos: é a união familiar a sobreporse à desestruturação familiar, por mais que isto surja como um paradoxo.
Porque surge como um aparente paradoxo o que acabou de referir-se no parágrafo
anterior, sentiu-se a necessidade de consultar estudos e investigações que
sustentassem a desmistificação que se sentia necessária no vai e vem entre a teoria e o
terreno. Afinal, e de acordo com o que Glaser e Strauss (1967:6) defendem enquanto
“grounded theory”, as teorias são corpos de conceitos constantemente em construção
e que podemos ler à luz do que encontramos: “Generating a theory from data means
that most hypotheses and conepts not only come from the data, but are systematically
worked out in relation to the data during the course of the research”.
De quem são filhos, então, estes jovens? “Os filhos contemporâneos são antes de mais
filhos poucos numerosos; a época das famílias ditas numerosas pertence ao passado.
São filhos desejados como prolongamento do casal.”, refere Segalen (1996:189). Esta
afirmação acaba por estar muito distante da realidade encontrada junto dos nossos
entrevistados, já que a homogeneizar as suas famílias surge um factor: todas elas,
numerosas. Quatro, é o valor mais baixo para o número de irmãos; oito, o valor mais
alto. Existe ainda a possibilidade do número de irmãos aumentar se forem tidos em
conta os descendentes que, em dois dos casos, nasceram de novas relações de
progenitores ausentes; no entanto, dada a pouca relação que têm com esses
progenitores, os entrevistados não reconhecem nesses irmãos os mesmos laços que
têm com os outros (principalmente no caso do entrevistado em que não há qualquer
contacto com o pai). A citação apresentada ganha também interesse porque serve
como sinalização para a importância de discutir, reflectir e pensar os conceitos préestabelecidos.
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Para além de numerosas, principalmente as famílias de dois dos entrevistados,
encaixam ainda no tão difundido conceito de família desestruturada, na medida em
que o núcleo base ou inicial não se mantém. Não obstante, ao longo do trabalho de
campo sentiu-se que este conceito que remete para a desestruturação não se adequa
à realidade que é representada pelos jovens. O que se encontra é o reconhecimento e
a validação perante as estruturas existentes. Nestes dois casos particulares, o rótulo de
famílias desestruradas adviria, de forma imediata, do facto de estarmos a falar de
famílias monoparentais, recompostas, separadas, novamente reunidas, novamente
separadas. Uma multiplicidade de conceitos e designações para falar de duas famílias
em que é a figura da mãe que gere o grupo familiar e em que a tentativa de
reconciliação com o antigo cônjuge, num dos casos, ou o casamento/união com outros
parceiros noutro dos casos, não resulta. Trata-se então de famílias monoparentais que,
conforme é referido por Lobo e Wall (1999:124-128), não são um fenómeno recente.
Ainda antes de ser possível comprová-lo através de dados de recenseamentos
portugueses, certos estudos localizados em diferentes pontos do território nacional
vieram provar ser esta uma realidade há muito existente (e com importantes valores
numéricos) em Portugal.

No nosso país e em relação a esta tipologia de famílias – núcleo familiar de pais e mães
(que não vivem em casal) com filhos solteiros de qualquer idade – assistimos a uma
diminuição acentuada do número das mesmas da década de 70 para a década de 80.
As melhorias das condições de vida, o reagrupamento familiar, entre outros, terão sido
factores que sustentam essa descida. Da década de 80 para a década de 90, num
diferente contexto de mudanças familiares, o número volta a aumentar (Lobo e Wall,
1999:128-9).

Também nos casos em que a família nuclear se manteve intacta, não havendo, por
exemplo, afastamento de nenhum dos progenitores, poder-se-ia, ainda assim,
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encontrar indícios de um qualquer tipo de desestruturação (pobreza, desemprego,
instabilidade financeira...). Paralelamente a esta identificação (ou não) com a
desestruturação, algo se torna claro e ressalta nestas quatro entrevistas, como já tinha
sido anteriormente referido: o sentido de família. O sentido de família que contribui
para a sobreposição da união familiar perante a “catalogada” desestruturação. Em
todos os casos historiografados, a admiração e/ou valorização da família são imensas.
E em todos eles, a família é considerada como sendo formada por muitos mais
elementos do que aqueles que compõem a família nuclear. Mesmo numa das
entrevistas, onde a família é várias vezes posta em causa e identificada como possível
desencadeadora de comportamentos desviantes numa das fases de vida do
entrevistado, a mesma nunca deixa de funcionar como suporte, referência e estímulo.
A questão/reflexão passa pelo que serão então famílias desestruturadas ou pelo
impacto que têm as desestruturações de que padecem na vida destes jovens.

Na década de 90 do último século, Cristina Lobo (1995:69) fazia notar que em
consequência do aumento do divórcio vinha aumentando também, e desde há 20
anos, o recasamento entre divorciados que já tinham filhos dos anteriores
casamentos; o resultado era a existência de novas configurações familiares. A
investigação desta autora (Lobo, 1995) revela-se interessante na nossa reflexão, na
medida em que nos confronta com a alteração que vai existindo no olhar que é
deitado sobre a família. Nos anos 50 e 60, investigações levadas a cabo na sociedade
americana apontam as crianças que vivem só com um dos pais biológicos ou em
stepfamilies como potenciais delinquentes. Segundo a autora, a investigação de
Bowerman e Irish em 1962, em que 2145 das crianças inquiridas (de um total de
29000) assistiram ao recasamento dos pais, passa a ser considerada um clássico acerca
dos efeitos do recasamento nas crianças, na medida em que se constata que os
enteados não estão tão próximos dos seus pais como as crianças das famílias
nucleares. Seguindo estes passos, muitos estudos na década de 60 continuam a partir
do mesmo pressuposto: “a família nuclear representa estatística e socialmente o
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modelo dominante e todas as variantes a esse modelo são desvios que se repercutem
de forma negativa na personalidade das crianças, no seu comportamento social e no
seu sucesso escolar” (p. 72). Ainda que partam deste pressuposto parece não existir
evidência da existência de diferença entre as atitudes das crianças das stpefamilies e
das outras relativamente ao relacionamento social ou relação com os pais/padrastos
(Lobo, 1995: 71- 72).

Ainda com base na reflexão da mesma autora (Lobo, 1995: 72-3), os trabalhos
empíricos que vieram sendo feitos acerca de famílias recompostas poderão ter
contribuído para a estigmatização de certo tipo de famílias, pois “(...) se por um lado
têm o mérito de ter feito emergir as famílias de enteados e de padrastos do anonimato,
por outro, ao desvendá-las comparando-as inevitavelmente com as nucleares, negamlhes a sua especificidade e estigmatizam-nas”.

No entanto, à medida que o divórcio se instala e se torna comum no quotidiano
americano (anos 60), as novas configurações familiares sofrem novos olhares e os
estudos empíricos vêm mostrar que existe satisfação familiar em alguns recasamentos.
Análises que comparam crianças de stepfamilies e de famílias nucleares demonstram
que não existem diferenças significativas de carácter social e psicológico entre os dois
tipos de família (Lobo, 1995: 73). Fazendo referência à obra de Irene Théry (1993),
Cristina Lobo (1995:73) diz que se chega à chamada “hipótese nula” que passa por ter
em conta que: “a criança que vive numa família de padrastos pode ter nela uma
experiência predominantemente negativa, positiva ou ambas (Wilson et al, 1975).
Exactamente como as crianças das famílias nucleares”. Ao mesmo tempo, Anália
Cardoso Torres (1996:109) relembra-nos que o facto de nas últimas décadas termos
assistido a grandes mudanças quanto ao funcionamento das estruturas familiares,
verificando-se “deslocações no plano valorativo de visões mais rígidas e autoritárias
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das relações familiares para perspectivas mais relativistas e democráticas”, não implica
que se ponha em causa a importância da família enquanto referência.

As últimas ideias expressas no anterior parágrafo merecem concordância face ao que
foi sentido no trabalho de campo. Estas quatro famílias, mesmo não correspondendo
àquilo que é o conceito de família nuclear, constituídas apenas por pais e filhos,
apresentam-se como um núcleo forte de referências para os filhos. Não é no seio do
que consideram ser a sua família que estes jovens identificam as experiências mais
negativas do seu percurso. Ao contrário, memórias e referências positivas e felizes
estão, constantemente, associadas às mesmas.

Em qualquer um dos casos o sentido de família encontrado parece ainda incluir
naquilo que para os jovens é nuclear, membros que comummente não são associados
à estrita constituição desse grupo; ou seja, uma irmã já casada e com vida
independente, pode ser tão nuclear como um dos progenitores. Analisando os dados
do “Recenseamento da População” de 1991, Lobo e Wall (1999:129) constatam, sobre
as famílias monoparentais, que “(...) apenas 69% destas famílias vivem completamente
sozinhas, sem outras pessoas no agregado doméstico (uma proporção que é igual para
as mães sós e para os pais sós). Constata-se, assim, que 31%, quase um terço das
famílias monoparentais, vivem em agregados domésticos complexos, quer alargados
(famílias monoparentais com outras pessoas), quer múltiplos (famílias monoparentais
a residir com outros núcleos familiares)”. Ao mesmo tempo, a monoparentalidade
parece ser uma realidade vivida, essencialmente, no feminino.

No artigo de Lobo e Wall (1999) são discutidas diferentes variáveis de modo a
caracterizar as famílias monoparentais. No entanto, dado o facto de já terem existido
dois recenseamentos posteriormente a esta análise, considera-se relevante investigar,
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confrontar e comparar os dados mais actuais com os de 1991. Ressalva-se e reforça-se,
no entanto, uma das conclusões a que chegaram as autoras, que avançam com uma
explicação para o número de famílias monoparentais a viver com outros núcleos
familiares (que são de uma em cada três no nosso país): “Em países com regimes
fracos de protecção social, em que a principal alternativa ao emprego é a dependência
da família, e com estruturas formais de guarda das crianças ainda em
desenvolvimento, pode supor-se que a co-residência com outros parentes é uma das
principais formas de apoio familiar prestadas às famílias monoparentais” (1999: 144).

Cláudia Fonseca (2005:51) faz referência à reflexão do antropólogo Luís Fernando
Duarte (1994)53, segundo o qual “(…) o valor “família” tem grande peso em todas as
camadas da população brasileira. No entanto, significa coisas diferentes dependendo
da categoria social. Enquanto, entre pessoas da elite, prevalece a família como
linhagem (pessoas orgulhosas de seu património), que mantêm entre elas um espírito
corporativista, as camadas médias abraçam em espírito e em prática a família nuclear,
identificada com a modernidade. Para os grupos populares o conceito de família está
ancorada nas actividades domésticas do dia-a-dia e nas redes de ajuda mútua. Para
além deste, outros estudos e referências citados pela autora vêm corroborar algo
sentido na nossa análise: a importância de uma rede familiar alargada num contexto
que pode ser considerado de exclusão social. Os exemplos que dá não se cingem à
realidade brasileira e, independentemente de não contemplarem a realidade
portuguesa, acredita-se que encontrem um espelho na mesma.
Principalmente no caso de dois dos entrevistados, a ligação a outros membros que
não os pais é bastante forte. Noutro caso, o enfraquecimento, ao longo do tempo, de
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Duarte, L. F. D. (1994). “Horizontes do indivíduo e da ética no crepúsculo da família” in: Ribeiro, I.
(Org.). Família e sociedade brasileira: desafios nos processos contemporâneos. Rio de Janeiro: Fundação
João XXIII, p. 23-41.
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laços com a família mais alargada (avós, tios, primos...) é perturbador para o jovem, o
que vem revelar a importância que lhe reconhece. Finalmente, temos um caso em que
um dos aspectos mais valorizados relativamente aos progenitores é precisamente a
forma como a cultura cigana, a cultura do entrevistado, valoriza a família (incluindo o
contacto com membros de diferentes graus e parentesco e relação). Baseando-se na
obra de Bastard e Cardia-Vonèche (1987)54; Lobo (1995:80) refere que “Tomar como
referência única a família nuclear, representa uma postura etnocêntrica, que põe em
causa toda e qualquer visão antropológica da família. Como se a estrutura familiar não
fosse uma construção social, ‘que integra e transcende as determinações biológicas.
Todas as famílias são famílias compostas’”.

Todas as famílias são compostas e todas as famílias são diferentes. Isso mesmo o
comprova o estudo de Aboim e Wall (2002) que recorrendo à análise das interacções,
bem como a combinação entre vários indicadores reveladores dos valores e dos
contextos, e tendo como base o inquérito aplicado a 1776 mulheres portuguesas (com
idade compreendida entre os 25 e os 49 anos e com pelo menos um filho co-residente
com idade entre os 6 e os 16 anos) (2002:479), identifica seis tipos de família: o
“paralelo”; o “paralelo familiar”; o “bastião”; o “fusão aberta”; o “confluente”; o
“associativo”. (2002:500). Os conceitos utilizados para classificação das famílias, no
domínio das interacções foram os da “coesão interna” e da “integração externa” (p.
479).

Não havendo dados ou informações que possam ser retirados das entrevista de modo
a enquadrar nestas categorias, e de forma rigorosa, as famílias dos entrevistados, o
artigo de Aboim e Wall (2002) suscita, no entanto, o interesse para o estudo das
famílias dos jovens que frequentam o Escolhas tendo em conta o seu “grau de

54

Bastard, B., Cardia-Vonèche, L. (1987), “Quelques réflexions sociologiques sur le remarriage et les
familes composées”, Dialogue, 97, pp. 98-103.
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integração externa”. Ou seja, considera-se que teria interesse operacionalizar a
“integração externa” tendo em conta a “abertura” ou “fechamento” do grupo: “(...) no
primeiro caso, a família manifesta um alto nível de integração no mundo exterior,
enquanto no segundo adopta uma atitude de fechamento”. Segundo as autoras, “se se
centrar a análise ao nível das atitudes, focar-se-á a percepção do mundo social, a visão
do lugar a ocupar na sociedade, ou ainda a permeabilidade a informações vindas do
exterior (por exemplo, o recurso a informação especializada: médica, sobre educação,
etc.). Se se privilegiar uma abordagem ao nível das práticas, poderão utilizar-se
indicadores sobre hábitos de consumo cultural (leitura de jornais, práticas culturais...)
ou aferir-se o contacto directo com o mundo exterior e as sociabilidades com outras
pessoas” .

Tendo em conta o trabalho de campo efectuado nas várias etapas ser-se-ia levado a
colocar a hipótese de que, principalmente no caso das famílias ligadas a Projectos que
se desenvolvem num território coincidente com a delimitação de um “bairro”,
estaremos perante famílias cuja atitude será essencialmente de fechamento ao
exterior.

Alheio a qualquer conceito, categorização ou tipo de família fica desta incursão ao
campo, a certeza da relevância e a forte presença que as famílias têm na vida destes
jovens. A abordagem e a intervenção de que o jovem for alvo tenderá a ter tanto mais
sucesso quanto mais a família for tida em conta nesse processo.
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“O bairro e a escola: territórios de intervenção”

Michael Pollack refere-se à memória como constituída por acontecimentos, personagens,

lugares (1992:2-3). Sem qualquer dúvida, no caso dos entrevistados, esses lugares
surgem como referenciais importantíssimos enquanto recuperadores de memórias;
constantemente, estes jovens foram-se situando em tempos e espaços muito precisos
e concretos. No que respeita aos lugares e segundo o autor, pode ainda falar-se de
locais mais longínquos que se situem fora do espaço-tempo de vida de uma pessoa,
mas que são parte integrante da memória do grupo (1992:3).

São vários os relatos acerca de lugares e dos territórios que povoam as memórias
trazidas para estas entrevistas; novamente, diríamos que sempre mais “felizes” os que
são mais directamente ligados à infância. No entanto, ainda que as memórias não se
cinjam somente ao local onde o Programa Escolhas faz a sua intervenção, é nesse
espaço que se situam alguns dos seus referenciais mais fortes e mais recentes; no caso
dos quatro entrevistados estaremos a falar do bairro ou da escola.

A expressão bairro surge na medida em que é assim que os entrevistados, e também
os técnicos, delimitam o espaço da intervenção. Não recorrendo a bairro usam o nome
pelo qual aquele território é conhecido. Ao proceder-se desta forma, mais do que uma
delimitação rigorosa do espaço em que o Projecto actua temos também uma
associação imediata e forte do jovem a um determinado local. Não se fala de uma
cidade, de um espaço anónimo, mas sim de um local que sendo restrito é também alvo
de um controlo social mais apertado. No caso de um dos entrevistados, em que a
escola é o pano de fundo para o desenrolar das actividades e de toda a dinâmica do
Programa o sentimento de pertença ao lugar é igualmente forte e intransponível. Em
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ambas as situações o Programa consegue associar-se aos locais, instituições e actores
mais presentes e determinantes na socialização daqueles jovens.
Após análise das entrevistas, considera-se que apenas num dos casos (de entre os
desenvolvidos em bairros) se revela uma apropriação de pendor mais negativo, ainda
que pareça subsistir a vontade de ver alterados os factores que perturbam a
identificação com o mesmo.

Pinto e Gonçalves (2000:102), na pesquisa “Os Bairros Sociais vistos por si Mesmos –
Imagens, Conflitualidades e Insegurança” referem que “Num contexto residencial
social e simbolicamente desvalorizado (dotado de uma imagem pública negativa)
coloca-se a interrogação de saber como é que os seus habitantes vivem essa imagem
negativa associada, de forma global, ao seu espaço residencial, quais os factores que
estruturam essa imagem e quais as consequências dessa negatividade sobre as
dinâmicas sociais e nomeadamente sobre as relações sociais”. No caso que
consideramos de apropriação negativa do espaço, mais do que a imagem negative
associada também a partir do exterior, contam as vivências e experiências negativas
que ali viveu; a infância foi passada naquilo a que chamou (ou disse que “chamam”)
um “bairro de barracas” e, ainda assim, a apropriação desse espaço era positiva,
existindo o desejo de lá ter permanecido.

Tendo em conta os quatro entrevistados, poderemos dizer existe a consciência dessa
negatividade associada ao bairro, referida pelos autores acima mencionados. Mesmo
no caso do entrevistado intervencionado através de um projecto sediado numa escola
há essa percepção, sendo que a mesma é remetida para o território escolar. Com
excepção para a única entrevistada do sexo feminino, todos os outros parecem
reconhecer uma evolução positiva no espaço: lugares pouco convidativos que se foram
tornando mais simpáticos; bairros que se foram abrindo ao convívio, à partilha, às
redes de vizinhança; uma escola que foi demonstrando o seu valor.
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Não subsistem dúvidas de que os Projectos e o Programa Escolhas podem contribuir
de forma decisiva para a revitalização dos espaços que, embora sendo públicos, muitas
vezes se confinam aos habitantes do mesmo mercê das especificidades urbanísticas
dos locais. Inegável, em todos os projectos, a constatação de que os mesmos
revitalizam e dinamizam os territórios onde se inserem, sendo que os entrevistados
reconhecem essa actuação. Como dizem as mesmas autoras (2000:110), “Desde logo,
a imagem que se interioriza do seu local de habitação e a imagem que se crê que este
projecta para o exterior são dimensões decisivas na estruturação da identidade
pessoal, quer se trate de formas identitárias assumidas ou prescritas, pela
continuidade com que é percebida a imagem do bairro e a imagem pessoal”. Ao longo
do trabalho de campo, mesmo que não directamente através das histórias de vida,
houve a percepção de que algumas vezes a identidade que se buscava no bairro, acaba
por surgir em identificação com o projecto. Ou, crê-se, pode confundir-se onde
termina um e começa o outro.
Presente em todas as entrevistas a sensação de uma proximidade com o Projecto que
não é apenas emocional, mas muito física. Impossível estes jovens não tropeçarem no
mesmo, enquanto fazem o seu percurso. Seja porque este se atravessa no seu
percurso diário, seja porque existem amigos que o frequentam, seja porque os pais o
recomendam. De alguma forma, inseridos nos locais em que estão sediados, os jovens
hão-de por lá passar.
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Algumas reflexões acerca do método biográfico

As considerações que até aqui têm vindo a ser tecidas constituem, antes de mais, reflexões

que surgiram ao longo da concretização das histórias de vida e que, espera-se, venham
a constituir profícuos pontos de partida para debate.
Uma breve pesquisa na tentativa de explorar algumas das hipóteses que surgiam nas
reflexões que iam sendo feitas, veio a revelar alguns factos interessantes já que, de
certa forma, coincidiam com o que se foi sentido ao longo da nossa incursão no
terreno.
Ceconnello (2003:24), por exemplo, refere-se a estudos que apontam aspectos que,
não estando directamente relacionados com resultados positivos, contribuem para o
incremento da resiliência reforçando a capacidade que os indivíduos têm para lidar
com as adversidades; serão os denominados “factores de protecção”: “Factores de
protecção são características que diminuem a probabilidade de um resultado negativo
ou indesejado acontecer na presença de um factor de risco, reduzindo a sua incidência
e a sua severidade”. Acrescenta ainda Ceconnello (p. 24) ao longo da sua dissertação
que os “factores de protecção” “(...) são considerados como a contraparte positiva na
interacção com o risco, pois estão relacionados com características individuais ou
ambientais que desempenham uma função de protecção. Tais factores possuem um
efeito catalítico, na medida em que modificam os efeitos do risco através da sua
interacção com ele”.

Cecconello (2003: 24), apresenta os três grupos de factores de protecção a que
Gramezy e Masten (1994) chegaram após extensa revisão de literatura sobre
desenvolvimento infantil:
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-

características individuais, como auto-estima, inteligência, capacidade para
resolver problemas e competência social;

-

coesão familiar e apoio transmitido pelas pessoas da família, através de um
vínculo positivo com os cuidadores;

-

apoio social externo que pode ser dado por pessoas que sejam significativas
ou por outras entidades externas como escola, Igreja ou Grupos de Ajuda.

O recurso ao conjunto destes três factores será, portanto, um auxílio positivo na
interacção com os fenómenos presentes na vida de cada um. Não restam dúvidas de
que os Projectos frequentados pelos jovens têm esta capacidade e poderão ser vistos
enquanto factor de protecção.

Outra ideia que se revelou muito interessante foi a expressa por Yunes et. al.. Dizem os
autores (2007: 445) que “Uma criança pobre “sintomática” ou um adolescente “com
problemas na escola” logo dirigem o pensamento das pessoas – educadores ou não –
para os possíveis “desajustes” de suas famílias.” Consideram então que o interesse
pelo estudo da resiliência no seio das famílias pode contribuir para afastar as crenças
pessimistas e trazer uma visão mais optimista à compreensão do mundo familiar.

Dados de estudos realizados no Brasil vêm demonstrar que algumas famílias mais
pobres, muitas vezes são hábeis em tomadas de decisões ou superação de grandes
desafios (Yunes, 2007:445). Ao mesmo tempo, outras pesquisas vêm abordar outro
comportamento que fomos pressentindo nas Histórias de Vida e que está associado ao
“bem-estar” ou “felicidade” (Yunes, et al, 2007: 445): “Pesquisas já realizadas com
famílias pobres demonstram que o exercício da percepção da “alteridade” e da
solidariedade, ou seja, colocar-se no lugar do outro e estar “aberto”/sem preconceitos
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ajuda a compreender as diversidades e são importantes elementos da dinâmica
familiar que permitem que estas famílias afirmem que ‘vivem bem’”.

No fundo, intui-se que a incursão no terreno permitiu chegar até ao lado mais forte,
mais positivo e mais resistente de vidas onde se esperaria ver em evidência as
fragilidades. Dirige-se a atenção, com este momento da pesquisa, para aquilo que
parece ser um forte potencial de resiliência e que, até onde foi possível ver, pode ser
mantido e alimentado pela intervenção do Programa. Fica ainda uma nota para a
forma como os entrevistados olham para as suas próprias famílias e para o potencial
que existirá no trabalho com estes jovens se as mesmas, mais do que beneficiárias ou
destinatárias, puderem ser aliadas do projecto; afinal elas mantiveram-se sempre em
lugares especiais das bagagens destes jovens, mesmo que com arrumações distintas.
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8. SÍNTESE CONCLUSIVA E RECOMENDAÇÕES

8.1 Contexto e pertinência do Programa ESCOLHAS - 4ª Fase

Um claro pressuposto dos princípios de qualquer projecto é assentar num diagnóstico
detalhado dos problemas e contextos de acção de forma a permitir desenhar a
intervenção não sobre os efeitos mais evidentes dos problemas mas sobre as suas
causas. Pressupõe-se assim que agir na origem dos problemas e não sobre as
evidências permite ir à génese do potencial mal-estar social que está no cerne das
preocupações da intervenção.
Nesse sentido, este relatório que pretende ser de avaliação de impactes do Programa
escolhas da 4ª fase prima pelo aprofundamento do público-alvo do projecto através do
Estudo de Casos (12) que incluiu a realização de um inquérito por questionário a 297
jovens, a realização de histórias de vida bem como entrevistas a decisores, técnicos e
consórcios, conversas informais e observação.

8.1.1 A positividade apercebida dos contextos de socialização: famílias e
bairro.

Ao contrário do que por vezes se assume, estas crianças e jovens têm
maioritariamente uma apreciação positiva da sua inserção na família (auto-estima
familiar) manifestando o reconhecimento da sua protecção por via do universo
familiar. É este que lhe propicia maior satisfação de entre os indicadores de autoestima e está assente no reconhecimento de uma relação de compreensão entre pais e
filhos, na atenção que os pais lhes dedicam, nos tempos de sociabilidade passados
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conjuntamente, na satisfação em estar em casa numa relação de dependência
funcional e afectiva.
Note-se no entanto que quase 1/3 (31%) revela ter uma muito baixa ou baixa autoestima familiar apercebida melhor nas histórias de vida onde a reestruturação
sucessiva do grupo familiar em que, geralmente, a mãe é o elemento mais
permanente, ou a pobreza e o desemprego, se tornam factores de fragilização da
segurança que naturalmente os mais novos precisariam.
Por seu turno, as famílias expressam preocupações com os filhos embora mais com o
seu comportamento (92,3%) e o aproveitamento escolar (92,6%) do que com o
respeito pelas tradições (esta variável está, sobretudo, muito presente na comunidade
cigana).
Também o bairro como instância de socialização parece funcionar positivamente. Para
a grande maioria o bairro é “muito fixe”, não é pobre, não tem problemas de racismo,
é apreciado positivamente pela presença diversificada de culturas, apresenta forte
coesão social (é muito unido), as relações de vizinhança são boas e o bairro é como se
fosse uma “família grande”.
As ideias negativas do exterior parecem confrontar-se com construções mentais das
crianças e jovens muito positivas mesmo quando reconhecem traços negativos como
seja considerar o seu bairro pobre. A diversidade cultural está no entanto, presente
com alguns matizes contraditórios e são os “outros portugueses” que mais consideram
a existência de racismo (23%) seguido dos ciganos para quem existe racismo em 15%
dos contextos. Os descendentes de imigrantes não reconhecem racismo no bairro
(95,9%) (média é de 85,7%.)
Outros estudos em contextos semelhantes são consistentes com estas apreciações
reconhecendo a não existência de conflitualidade étnica generalizada mas a presença
de surtos de alguma agressividade entre alguns grupos culturais.
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8.1.2 Da importância determinante da escola: desencontro entre
capacidades e oportunidades

Se a família e o bairro têm nota positiva como instâncias de socialização também a
escola parece cumprir esse papel embora de forma mais ambivalente e, sobretudo,
com claro impacto do trabalho do Programa.
Do ponto de vista objectivo continua a existir um desfasamento entre a idade dos
inquiridos e o grau de escolaridade que frequentam o que, revela insucesso escolar ao
longo dos percursos escolares. Acrescente-se uma situação preocupante já que as
informações recolhidas na AGIL vão dando conta que, apesar do grau elevado de
sucesso, das crianças e jovens que frequentam o Programa, há um número de crianças
e jovens classificadas como tendo insucesso ou com falta de informação.
Do ponto de vista subjectivo, embora de forma não tão generalizada, também na
relação com a escola há uma apreciação positiva já que mais de 60% dos inquiridos
parece ter uma boa ou muito boa imagem de si em contexto escolar, o que significa
que considera ter uma participação activa e frequente nas aulas, ter sucesso educativo
e consideram que os professores fazem o reforço positivo dos resultados obtidos.
Deve salientar-se que uma parte significativa, 40%, regista o inverso deste padrão.
A corroborar esta apreciação positiva surgem as emoções expressas face à escola,
também elas positivas: alegria e ausência de medo são partilhadas pela maioria dos
inquiridos.
Se a escola parece ser uma instância positiva ela emerge paradoxalmente como algo
aborrecido,

reconhecendo-se,

inclusivamente,

os

comportamentos

menos

adequados. O traço mais saliente do lado das emoções negativas é muito
significativo: para 70% dos inquiridos a escola significa aborrecimento mais ou menos
profundo. À medida que crescem as idades, mais aborrecida se torna a escola. Mas
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também se reconhece que o seu comportamento na escola é muito variável (para
42% depende dos dias e 10% assume mesmo que se comportam mal).
Reconhecendo a evolução positiva da inserção escolar das crianças, para os
promotores e técnicos do projeto a problemática da escolaridade e formação destes
grupos sociais está longe de ter resposta e mereceria uma reflexão mais aprofundada.

8.1.3 A inserção pelo emprego: a crença generalizada na importância da
qualificação não tem grande correspondência nas práticas

Este desafio é particularmente importante no Programa Escolhas 4ª fase, na medida em que
integra, explicitamente, as dimensões da qualificação profissional e do emprego. Duas
estratégias pragmáticas estão desenhadas. Trata-se por um lado, do pressuposto de que é
mais fácil aos mais qualificados encontrarem trabalho e remunerações compatíveis do que aos
que não dispõem de habilitações e, nesse sentido, a aposta na educação e formação
profissional mantém um lugar importante e reforça mesmo as dimensões de intervenção.
Considera-se que, nesta fase de menores oportunidades ao nível do emprego se torna
importante fazer os jovens acreditar que é uma oportunidade para incrementar as
competências e as qualificações.
De forma global, quer os jovens quer os parceiros e técnicos atribuem à situação do país e às
dinâmicas do mercado de trabalho, as dificuldades de inserção. Os jovens não se consideram
particularmente estigmatizados no acesso ao emprego pela pertença a determinado grupo
social ou contexto geográfico dado que consideram que a situação é generalizada.
Talvez o traço mais saliente da pesquisa seja a forte interiorização pelas famílias e pelos jovens
da importância da educação para a inserção profissional e consequentemente, a valorização
da formação e o investimento na qualificação. Em Portugal, este dado é razoavelmente
recente pois durante muitos anos se considerava que o acesso ao mercado de trabalho
precisava era de sorte e empenho mais do que qualificação e conhecimento. No entanto, no
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que se refere à formação/qualificação e inserção no mercado de trabalho, geram-se alguns
paradoxos que mereceriam aprofundamento:
1. Parece haver contradição entre a percepção e as práticas reais: ter um curso superior
parece ser o passaporte que melhor garante o acesso ao mercado de trabalho (86%
assim o pensam embora só 20% ambicione ter uma profissão altamente qualificada);
2. Parece existir uma demasiada crença no papel do “destino” e consequente diminuição
de crença nas suas próprias capacidades: metade dos inquiridos atribui ao destino a
sorte de encontrar um lugar no mercado de trabalho;
3. As famílias parecem assumir um papel demasiado tímido na orientação académica e
profissional transferindo para as crianças e jovens a procura do seu lugar no mundo:
mais de metade dos pais não consegue visualizar o que deseja para o futuro dos filhos
e mais de um terço dos progenitores (36%) não sabe o que esperar para o futuro
profissional dos filhos (apenas 7% dos jovens não sabem).

8.1.4 Quando a auto-estima pessoal está fragilizada

Se as instâncias de socialização parecem funcionar apesar das suas ambivalências, o
traço mais saliente e perturbador deste diagnóstico é a emergência de uma autoestima pessoal fragilizada nas crianças e jovens. Este traço deve levar a uma profunda
reflexão pois apesar das diferenças encontradas e dos vários tipos de inserção dos
jovens no programa (destinatários/beneficiários) pretende-se um desenvolvimento
integrado da criança e do jovem, através da construção positiva do seu
desenvolvimento, incluindo competências sociais, emocionais e cognitivas. Parece que
algo está subvertido já que seria de supor, como inicialmente se enunciou, que os
contextos de socialização primária e secundária, teriam um papel fundamental na
construção da imagem de si.
Muitos dos esforços dos projectos centram-se no desenvolvimento de capacidades
para integrar sentimentos (competências emocionais), pensar (competências
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cognitivas) e agir (competências comportamentais), a fim de ajudar a criança a
conseguir concretizar objectivos que ela própria define e prossegue.
No entanto, os resultados da pesquisa avaliativa manifestam que de entre as
diferentes dimensões da auto-estima em causa – familiar, reconhecimento pelo outro,
pessoal e escolar – foi a auto-estima pessoal foi a que apresentou défices mais
evidentes, numa boa parte das crianças e jovens.
A auto-estima pessoal foi medida pela autoconfiança e pelo amor-próprio que as
crianças e jovens demonstram ter em si próprios podendo ainda incluir a forma como
consideram que os outros os vêem.
Curiosamente é nestas dimensões que a auto-estima está em défice. Os jovens
inquiridos quiseram dar uma imagem muito positiva da sua relação com as famílias –
excepção para os mais velhos – e com o meio escolar. Porém, a mesma apreciação
positiva não tiveram consigo mesmos.
É verdade que a distribuição é praticamente simétrica: metade tem uma boa ou muito
boa auto-estima pessoal, a outra metade manifesta uma baixa auto-estima.
Se cerca de 2/3 se sente amado e reconhecido pelos outros, os restantes não se
sentem amados nem reconhecidos. Trata-se de valores razoavelmente elevados na
medida em que significa que no quotidiano e nas interacções que estabelecem, estes
jovens não se sentem alvo de atenção – funcional ou afectiva - ou são contrariados.
Os resultados sobre a análise da auto-estima manifestam a diversidade de perfis que
estão incluídos nos projectos Escolhas e a necessidade de os diferenciar na
intervenção. Seria necessário aprofundar as razões desta situação e sofisticar os meios
de identificação dos jovens mais penalizados.

308
D I N Â M I A - C E T

AVALIAÇÃO EXTERNA DO PROGRAMA ESCOLHAS 2010-2012
RELATÓRIO FINAL
_________________________________________________________________________________________________

8.2 A evolução do programa - uma resposta num contexto de
grande

incerteza:

o

aprofundamento

e

enfoque

nos

destinatários; a adopção de mais uma área temática; a
sistematização da intervenção e difusão de boas práticas.

O Programa e os Projectos Escolhas têm vindo a adaptar-se ao contexto de mudança
da sociedade portuguesa mantendo e reforçando a coerência entre o diagnóstico das
mudanças sociais e as áreas estratégicas de intervenção.
A 4ª fase do Programa estrutura-se em torno de quatro eixos, alguns herdados das
gerações anteriores, outros como reforço dos campos de acção: Educação e formação;
Emprego e empregabilidade; Capacitação e empreendedorismo; Dinâmica comunitária
e cidadania.
O reforço da pertinência e adequabilidade desta 4ª fase parece alicerçar-se em duas
principais dimensões de caracter diferente. Em primeiro lugar, o reforço da
componente emprego e empregabilidade e, em segundo lugar, a difusão de Modelos e
produtos de sedimentação das fases anteriores que funcionam como “capital” cultural
e pedagógico para os projectos.

8.2.1 A clarificação dos públicos-alvo: destinatários e etnias

A clarificação de quais são os públicos do projecto quer em termos de idades, de
problemáticas sociais e de intensidade de apoio tem sido uma constante desde a
primeira avaliação.
Numa primeira clarificação, entre a primeira e a segunda fase, decide-se pela
prevenção (dando menor prioridade ao risco) o que teve como consequências também
309
D I N Â M I A - C E T

AVALIAÇÃO EXTERNA DO PROGRAMA ESCOLHAS 2010-2012
RELATÓRIO FINAL
_________________________________________________________________________________________________

o abaixamento da idade das crianças. Neste mesmo momento, foi claramente
identificada a necessidade de incidir em contextos de imigração e de presença de
grupos étnicos. A necessidade de uma maior focagem no público necessitado,
associado às dificuldades em “medir” os impactes do projecto em números muito
alargados de crianças orientou, na 4ª fase, para uma distinção entre destinatários e
beneficiários.
A distinção dos públicos entre destinatários e beneficiários, os primeiros como
”públicos directos” do projecto, nomeadamente aqueles nos quais se verifica uma
maior incidência dos riscos de exclusão”, e os segundos, os “públicos indirectos,
nomeadamente aqueles que, por estarem expostos a riscos mais reduzidos, não são
alvo de um acompanhamento tão continuado e individualizado”. Mantêm-se como
destinatários e beneficiários do Programa Escolhas, crianças e jovens, entre os 6 e os
24

anos,

provenientes

de

contextos

socioeconómicos

mais

vulneráveis,

nomeadamente descendentes de imigrantes e minorias étnicas. A distinção anterior
entre destinatários e beneficiários permite estabelecer intensidades diferentes,
considerando-se como desejável um número mínimo de 30 destinatários e de 100
beneficiários por ano.
O estudo de casos mostra como na prática esta distinção é difícil. Face à
heterogeneidade territorial de intervenção, a definição destes conceitos não é
imediata e objectiva mas muitas vezes casuística. É justo dizer que ao longo dos três
anos se tem procurado ajustar e afinar as noções. Contudo, inevitavelmente, o
contexto territorial, o sistema de “porta aberta” com que funcionam a maioria das
actividades e algum receio de estigmatização de algumas crianças e jovens condiciona os
critérios a ter em consideração.

Apurados os públicos que importa abranger, o tecido institucional local tem assumido
um papel fundamental na sua sinalização.
A orientação para grupos descendentes da imigração e outros grupos étnicos também
se verifica. 90 Projectos intervêm com a população cigana; 103 projectos têm como
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target os descendentes de imigrantes; 120 projectos orientam-se para “outros”
portugueses”59.
De facto, o espaço de actuação do Programa é marcadamente multicultural, matizado
por etnias e culturas que se cruzam nos vários quotidianos, fazendo dessa qualidade
matéria de intervenção.
O estudo de casos revela, no entanto, diferentes graus de adesão e de participação de
crianças, jovens e famílias. Os grupos sociais com origem na imigração parecem ser o
grupo mais aderente seguido dos “outros portugueses”. Os grupos ciganos, têm menor
adesão e, sobretudo, inconstante em função da idade e género. Era importante
reflectir sobre a adequação das actividades a estes grupos sociais e quais as estratégias
com melhores resultados.

8.2.2 A preocupação pelo emprego

O reforço mais explícito da componente de empreendedorismo, empregabilidade e
emprego é particularmente importante no Programa Escolhas 4ª fase, na medida em
que integra, quer a componente formativa, nomeadamente, para os mais velhos, quer
o apoio à procura de emprego.
O Escolhas 4ª geração coloca esta problemática não apenas nas mãos dos jovens mas
no elevado desafio de trazer, para esta intervenção, empresas que possam participar
quer na formação, quer no emprego. Este eixo integra quatro objectivos específicos
particularmente exigentes: promoção de competências para a empregabilidade de
jovens, famílias e comunidade, encaminhamento e integração no mercado ou estágios

59

Programa escolhas 2010-2012 - Avaliação externa 1º relatório de progresso – junho 2011.
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de jovens, famílias e comunidade, criação do próprio emprego para jovens, famílias e
comunidade, sensibilização e co-responsabilização social das empresas.
Esta aproximação entre o económico e o social, fomentada pelas relações de
proximidade capazes de gerar novas solidariedade na inclusão é, talvez, a dimensão
mais inovadora e o desafio mais complexo com que o Escolhas se defronta hoje.
Trata-se de reinventar um novo paradigma da relação entre capital e trabalho
acreditando que, neste momento, a economia é sensível à dimensão de satisfação das
necessidades humanas e assume, em contextos de desenvolvimento local, um
protagonismo essencial.
O estudo de casos permitiu identificar algumas estratégias accionadas, como i) a
criação de bolsas de emprego, ii) a articulação com empresas de recrutamento de
recursos humanos, iii) a aplicação de testes psicotécnicos, iv) o envolvimento do
público na procura de emprego ou v) o acompanhamento pré e pós-colocação, as
dificuldades estão bem patentes.
Também alguns resultados foram sendo encontrados: orientação para formação, apoio
à procura de emprego, integração em estágios, inserção em meio laboral.
Estão em causa os vários tipos de currículos alternativos e, notadamente, a formação
profissional. Nesta etapa histórica, segundo os promotores e técnicos dos projectos
quando deveria existir um reforço e diversificação da oferta escolar e formativa,
assiste-se a uma diminuição de oferta das escolas profissionais, a qualidade da
formação profissional é muitas vezes deficiente e desinteressante para os alunos e
continua muito presente o estigma que as vias alternativas comportam.
Nesse sentido, é de salientar que na melhoria de inserção escolar - objectivo central de
muitos projectos Escolhas - confronta-se uma capacitação positiva das crianças e
jovens com insuficientes oportunidades estruturais das ofertas de ensino o que traz,
desde já, limites à própria intervenção.
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Em geral, a análise constata dificuldades e resultados deste objectivo aquém das
expectativas. Ressaltam ainda as dificuldades de trabalho neste campo como alguns
grupos como seja, a população cigana.

8.2.3 A sedimentação conceptual e metodológica do programa: um grande
passo em frente

Na 4ª geração do Programa Escolhas foi possível a sistematização de uma matriz de
uma intervenção de mais de dez anos, que se concretizou na edição de uma publicação
“Fazer Escola com Escolhas” - e na organização de trinta e dois “Recursos Escolhas”
que resultam de um processo de sistematização de algumas das práticas de
intervenção concretizadas pelos projectos locais.
O modelo sistémico apresentado, que fundamenta a intervenção, permitirá aos
futuros projectos balizar a lógica do Programa e permitirá também à direcção apoiar as
equipas em formação e avaliação nos campos considerados prioritários. Defendendo
uma abordagem bottom-up a matriz conceptual desenvolve quatro dimensões
fundamentais, no domínio da promoção da resiliência do público-alvo: 1. Promover a
interacção positiva; 2. Desenvolver competências pessoais, sociais, cognitivas e morais;
3. Favorecer o sucesso; 4. Fornecer oportunidades para a construção de uma
identidade positiva. Estas dimensões configuram-se num contexto de interacções e
relações sociais que tendem a inserir, mas sobretudo, a interessar o jovem pelo mundo
que os rodeia e a saber interagir com ele aproveitando as oportunidades que
permitem a concretização dos seus projectos de vida.
Por sua vez, os recursos foram não apenas reconhecidos como boas práticas como
foram apresentados não como técnicas a aplicar por interventores acríticos, mas mais
como sugestões onde interventor e participantes reelaboram as suas actividades. Com
desigual valor e alcance, os recursos têm uma preocupação prática e pedagógica
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centrada em objectivos concretos que pretendem a disseminação em contextos
semelhantes e funcionam também como elementos de referência a quem faz
intervenção nos campos em que foram produzidos É de salientar que são registos de
grande valor, raros de encontrar nos projectos de terreno sempre submersos nas
necessidades do quotidiano.

8.3 Impactes processuais: Inovação e capital social nos projectos

8.3.1 As Actividades e a Inovação

As actividades que se pretendem desenvolver estão sujeitas a reformulação ao longo
do tempo do projecto. A maioria dos projectos segue de perto o planeamento inicial
das actividades contido na proposta de projecto.
No entanto, o estudo de casos permitiu dar conta de algumas dificuldades que por
vezes se deparam na concretização das actividades. Por um lado, alguma ambição no
desenho inicial do projecto que não torna depois possível a sua concretização cabal (o
que é reconhecido pelos técnicos) mas é também a dificuldade em prever a adesão
dos públicos às actividades o que exige alguma reformulação ou uma evolução
temporal da relação entre o projecto e os seus públicos.
No actual contexto são muitos os constrangimentos que são identificados e que
justificam as dificuldades em concretizar alguns dos planos de acção e que vão desde
as disponibilidades financeiras às deficiências das instalações, passando pela
rotatividade dos técnicos e tudo o que isso implica.
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Nem tudo são constrangimentos, são apontados factores facilitadores da intervenção,
são eles, por exemplo, a boa articulação com as escolas e docentes.

A interrogação sobre a inovação das actividades é bem mais complexa. Deixando de
lado, as dificuldades do conceito e assentando num terreno de informações mais
empíricas há, no estudo de casos, uma percepção concreta da inovação nalgumas das
actividades (não em todas) quer ao nível dos “produtos”, quer ao nível dos processos.
Não que se considere que todas as actividades são necessariamente inovadoras mas
há uma convicção profunda que o simples facto de existirem em contextos
desprotegidos torna o projecto Escolhas inovador. Considera-se que estes projectos
vieram dar a oportunidade a crianças e jovens de experienciarem, gratuitamente,
actividades que de outra forma nunca teriam possibilidade de o fazer.
Os dados do inquérito por questionário aos jovens convergem no sentido da
originalidade das actividades e, para a grande maioria dos inquiridos, as actividades do
projecto são originais ou muito originais (87,8%)
Os técnicos apontam com alguma facilidade os factores de inovação: estratégias
lúdicas de aproximação às crianças, adaptação de metodologias de intervenção aos
públicos-alvo; aprofundamento de instrumentos de diagnóstico, de planeamento e de
avaliação a vários níveis, individuais, colectivos, “invenção” de actividades com apoio
forte dos destinatários, formação em temáticas inovadoras, etc.
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8.3.2 A mais-valia do capital social do projecto: parcerias, técnicos e
mediadores

De um ponto de vista global, os projectos vão-se enraizando nos territórios locais a
partir de parcerias múltiplas que de diferentes matizes e com diferentes
enraizamentos nas actividades, se caracterizam pela coesão, cooperação e
longevidade. O estudo de casos permitiu identificar, por um lado, dois tipos de
dinâmicas dos consórcios: aqueles que tendem a centrarem a sua colaboração na
disponibilização de recursos, muitas vezes para além do previsto, e os que se
caracterizam por uma Interacção e partilha de interesses e trabalho comum, e, por
outro, três tipos de colaboração das entidades: 1) A sinalização de casos para
acompanhamento; 2) A disponibilização de recursos (transporte, espaço, técnicos,
materiais

para

actividades,

etc.);

3)

Finalmente,

a

realização

de

actividades/acções/formações, exclusivas ou não, para públicos ou equipa técnica dos
projectos. Esta colaboração/disponibilização é muitas vezes cumulativa em particular
no caso das escolas e autarquias.
É ainda de destacar uma sobre-representação de entidades públicas na sua
composição.
No entanto, o capital social mais positivamente apreciado são os técnicos que
protagonizam as várias actividades e que estão no centro das interacções com as
crianças e jovens. Do ponto de vista processual, a extrema positividade de apreciação
do trabalho dos técnicos, quer pelos promotores, quer pelas crianças e jovens é de
facto uma das mais salientes mais-valias dos projectos.
Os elogios à dedicação, ao trabalho de proximidade, às capacidades relacionais e
técnicas são consensuais. Veja-se que das 297 crianças e jovens que foram solicitados
a atribuir uma nota aos técnicos numa escala de 0 a 20 deram uma nota média de
19,01 valores.
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Também merece alguma reflexão a figura e o tipo de enraizamento no projecto dos
dinamizadores comunitários. Esta figura, prevista nesta 4ªfase como um factor
facultativo, está presente em 108 dos 134 projectos financiados. No estudo de casos
(12) apenas 3 não dispõem de dinamizador, facto que é lamentado.
Há no entanto que reflectir sobre a diversidade das formas de inserção nos projectos e
os seus impactes na medida em que parece existir alguma diversidade nas funções
assumidas nas equipas e nos projectos.

8.4 Resultados e impactes

A preocupação em avaliar impactes de processos sociais de intervenção amplos e com
múltiplas actividades é obviamente fundamental mas as dificuldades técnicas são
também numerosas devidas à complexidade e amplitude dos fenómenos a avaliar.
Com a orientação da direcção do Programa, a avaliação da 4ª fase deu um particular
destaque à avaliação dos impactes tal como eram sentidos pelos seus protagonistas,
os grupos-alvo. Deste modo, a avaliação, para além de uma extensiva análise
documental da recolha realizada no momento do estudo de casos e da análise
exaustiva dos relatórios de auto-avaliação dos projectos, decidiu pela primeira vez
lançar questionário aos jovens60. Foram acauteladas as dimensões mais críticas da
recolha de informação a públicos tão jovens e assinala-se, neste relatório, a forma
como os jovens reflectem sobre os impactes do programa Escolhas sobre si próprios e
suas famílias.

60

Foram inquiridos 297 jovens.
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8.4.1 Melhoria nos comportamentos e aprendizagens mas com
dificuldades na aprendizagem profissional

A apreciação do Programa e a percepção do impacto do projecto no comportamento
dos jovens, no contexto escolar e familiar, nas interacções com os amigos ou em geral
pode ser, de facto, visto como um impacto.
A apreciação do programa pelos jovens inquiridos é francamente positiva: numa escala
de 0 a 20 cerca de metade atribuiu a nota máxima, sendo a média de 18,4. A pertença
ao Escolhas é considerada como uma “sorte” ou um “prémio” para 90% dos jovens
interrogados.
Uma apreciação tão francamente positiva só poderia estar associada à noção de que
este traz vantagens, ou no caso, mudanças para melhor.
Quando interrogados sobre as mudanças na sua vida em geral, na inserção escolar, na
família e com os amigos, a maior mudança assinalada diz respeito à inserção escolar
onde mais de 2/3 considera que houve mudanças para melhor, inversamente,
contaram-se muitos testemunhos de ausência de mudanças no contexto familiar. É
verdade que nesta dimensão de inserção familiar também estão incluídas, pelo menos
na ideia dos jovens, transformações da própria família e portanto estão a avaliar
também outras dimensões. A mudança nas interacções com amigos e outros situa-se
numa escala intermédia, facto apontado por quase 60% das crianças e jovens.
Esta auto-apreciação dos impactes nos seus comportamentos, sendo significativa, não
deve deixar de salientar que, quase 40% considera não existirem mudanças.
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Quadro 75. “O que mudou?” nos vários contextos da vida social dos jovens (%)
Mudaram
Mudaram na Mudaram
Mudaram com Mudaram as
em geral
escola
em casa
os amigos
relações
“As coisas mudaram
para melhor ou muito
57%
67,7%
56%
59,5%
59,5%
melhor”
Fonte: Inquérito aos jovens, 2012

A pesquisa veio demonstrar que são os públicos pertencentes às populações ciganas
ou os mais velhos que não sentem ter sofrido tanta transformação. Como se pode
observar no relatório, estas mudanças são mais salientes nos autóctones (“outros
portugueses”) e nas mudanças em casa e na escola pelos menores de 14 anos.
Estes resultados de alguma forma ilustram uma maior adequação dos projectos e das
actividades a grupos mais novos e nacionais e uma maior dificuldade em encontrar
satisfação nos mais velhos e nos grupos ciganos.

8.4.2 Apreciação global dos resultados e impactes das várias vertentes de
actuação

A análise da vasta informação disponível e recolhida permite identificar diferentes níveis de
concretização das áreas de intervenção.
Deste modo, o eixo 1. Educação e Formação regista três principais enfoques, a Inserção
escolar, a Promoção da inclusão digital e o Desenvolvimento de competências parentais; o eixo
2. Capacitação e Empreendedorismo destaca-se pela Promoção de competências pessoais,
sociais e empreendedoras; o eixo 3. Emprego e Empregabilidade procura reforçar a promoção
de competências para a empregabilidade e, simultaneamente, a inserção em estágios e no
mercado de trabalho; e, finalmente, o eixo 4. Dinâmicas Comunitárias e Cidadania, intenta
uma intervenção comunitária, complementar à intervenção mais centrada no seu público-alvo,
319
D I N Â M I A - C E T

AVALIAÇÃO EXTERNA DO PROGRAMA ESCOLHAS 2010-2012
RELATÓRIO FINAL
_________________________________________________________________________________________________

que potencie os resultados alcançados nos restantes eixos, por via da promoção da inserção
de imigrantes e descendentes de imigrantes, promoção de competências cívicas e a
disponibilização de informação à comunidade.

Neste sentido é possível dar conta de diferentes níveis de resultados alcançados em cada eixo
conceptual e analítico.

No eixo 1. Educação e Formação verifica-se:
- Uma intervenção generalizada na promoção do sucesso escolar com resultados
maioritariamente alcançados;
- Uma aposta no encaminhamento para qualificação escolar e formação profissional como
forma de reverter percursos de desinserção e desqualificação escolar. Este âmbito de
intervenção tem vindo a ser progressivamente dificultado pela diminuição da oferta formativa
e condições de integração, nomeadamente, a atribuição de bolsas;
- Uma intervenção junto das famílias, centrada na promoção da valorização do percurso
escolar dos seus educandos e no incremento das suas competências parentais, contudo, por
vezes, com resultados aquém do esperado. Apesar da parca apresentação de indicadores de
resultado dificultar a sua avaliação, as apreciações qualitativas apontam para uma melhoria da
adesão às actividades e a progressiva aquisição de competências; e
- Uma aposta na promoção de inclusão digital, em alguns casos como objectivo em si mesmo
outras como estratégia e contributo para a capacitação pessoal, social, escolar e técnica.
Regista elevados níveis de certificação dos destinatários, apesar de não se dispor de
informação que permita verificar as necessidades de certificação.
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No eixo 2. Capacitação e Empreendedorismo destacam-se os seguintes resultados:
- Uma forte intervenção e impacte nas competências pessoais, sociais e empreendedoras,
dimensão apresentada como promotora e basilar na promoção dos restantes resultados. A
este nível, verifica-se uma forte aderência às actividades dinamizadas, melhorias
comportamentais de crianças e jovens e o aumento do sucesso escolar pelo maior
envolvimento e empenho, uma melhor interacção entre pares, com a família e a comunidade,
melhorias ao nível dos estilos de vida, o controlo comportamental entre pares e o aumento da
auto-estima.

No âmbito do eixo 3. Emprego e Empregabilidade evidencia-se:
- Uma intervenção que partilha preocupações entre a promoção de competências para a
empregabilidade e inserção no mercado de trabalho propriamente dita. Esta última com
resultados muito aquém do esperado. Às baixas qualificações desta população junta-se o
actual contexto socioeconómico com escassas ofertas de emprego que agudiza as
possibilidades de reverter a situação de desocupação e pobreza deste grupo populacional. Este
cenário obriga a que o encaminhamento para formação profissional se torne um fim e menos
um meio para uma inserção laboral. Também ela com os entraves já mencionados.

Finalmente, ao nível do eixo 4. Dinâmicas Comunitárias e Cidadania sobressaem os seguintes
resultados:
- uma elevada participação e dinamismo dos jovens em actividades que implicam o
envolvimento da comunidade, inclusivamente, intergeracionais e a adesão a acções de
voluntariado. Uma cidadania mais activa e participada, um maior sentido de pertença à
comunidade e a desconstrução do estigma social associado ao território onde habitam;
- ao nível da Inserção de imigrantes e minorias étnicas a informação recolhida aponta para um
crescente envolvimento e proximidade das diferentes comunidades, em grande medida
patrocinado pela mobilização das próprias comunidades na participação activa em actividades
dinamizadas pelos projectos;

321
D I N Â M I A - C E T

AVALIAÇÃO EXTERNA DO PROGRAMA ESCOLHAS 2010-2012
RELATÓRIO FINAL
_________________________________________________________________________________________________

- é neste contexto de promoção de uma cidadania activa que muitos projectos se constituem
como um serviço de proximidade. Se por um lado são uma janela para uma panóplia de
serviços sociais e legais, por outro, são uma forma de dar a conhecer à comunidade a restante
intervenção desenvolvida pelos projectos.

8.5 Postigos para a sustentabilidade

A sustentabilidade dos projectos é no actual contexto económico, simultaneamente, mais
difícil e mais necessária. Na generalidade, a viabilidade dos projectos findo o financiamento do
programa está longe de estar garantida, existindo, pontualmente, actividades cujos elementos
de consórcio poderão assumir. Na realidade, os constrangimentos assentam, essencialmente,
na falta de recursos financeiros, o que torna difícil a manutenção das equipas técnicas, em
alguns casos o recurso a voluntários e estagiário surge como uma opção.
Como forma de ultrapassar alguns destes constrangimentos e em contextos onde o públicoalvo, nomeadamente, crianças, jovens, famílias mas também alguns elementos da
comunidade, têm vindo a assumir progressivamente um papel activo na dinamização de
algumas actividades, a possibilidade de estes garantirem a continuidade de algumas é uma
alternativa, nomeadamente através da criação de associações e grupos de jovens.
Paralelamente, surge por parte de muitas equipas, a par de outras iniciativas, uma particular
preocupação com a divulgação dos projectos como estratégia para encontrar formas de
financiamento, designadamente, promovendo a criação de redes de parceiros (incluído
empresas privadas).
Ainda que se verifiquem diferentes níveis de preocupação com a sustentabilidade dos
projectos não deve ser escamoteado o facto de que a sua concretização está muito
dependente dos recursos locais.
Independentemente do grau de maturidade que a discussão sobre a sustentabilidade já atingiu
nos projectos visados ou mesmo as estratégias accionadas, maioritariamente as opções
parecem surgir como um plano B perante a impossibilidade de manter o financiamento por
parte do programa e não como uma alternativa de primeira linha.
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Recomendações

Uma avaliação não está certamente concluída sem um conjunto de recomendações que
procure apresentar soluções e alternativas para melhorar a intervenção desenvolvida, burilar
constrangimentos e alcançar os resultados menos conseguidos. Encontrando-se o programa na
sua 4ª fase, é justo mencionar que as recomendações proferidas pela equipa de avaliação
externa ao longo das anteriores fases do Programa têm sido, muitas vezes tomadas em
consideração.
No entanto, assumindo, a premissa que podemos sempre aperfeiçoar a intervenção social,
apresenta-se de seguida um conjunto de recomendações que se espera poderem ser tidas em
conta na implementação da 5ª fase do Programa, em curso desde Janeiro de 2013, mas
também em próximas fases do Programa.

As recomendações são de dois níveis:

i.

Ao nível da concepção e avaliação dos projectos:

- Sustentar os projectos em conhecimentos da realidade mais aprofundados, com um reajuste
permanente dos diagnósticos, que permita a quantificação e monitorização dos objectivos
Reforça-se a necessidade dos projectos apresentarem diagnósticos sociais sólidos, sustentados
também em indicadores quantitativos que esclareçam sobre as reais necessidades dos
públicos e territórios intervencionados. Só assim é exequível perceber o verdadeiro alcance
dos impactes das intervenções. Se não há dados de referência, dados de “partida” como
avaliar o mérito dos dados de “chegada”? Recomenda-se, por exemplo, o recurso a dados
estatísticos do INE - a nível da freguesia - e Diagnósticos Sociais das Câmaras Municipais,
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quando os houver. A consultoria/acompanhamento por especialistas, na fase do diagnóstico
dos contextos de intervenção, parece revestir-se de uma enorme importância para garantir a
solidez, consistência e assertividade das intervenções dos Projectos.

- Um bom plano de avaliação, para tal considera-se que seria muito útil melhorar a informação
recolhida e disponibilizada através da AGIL, nomeadamente através de:
a) recolha de indicadores que permitam aferir a concretização das diferentes áreas de
intervenção, distinguindo entre indicadores processuais e de resultado.61 ;
b) clarificação da designação de «encaminhamento» para emprego já que, esta noção
enquanto indicador, significa integração efectiva, ou seja, um indicador de sucesso. Já
a mesma conclusão não pode ser inferida quando se trata de «encaminhamento» para
a formação. Fica-se a desconhecer qual o resultado efectivo desse «encaminhamento»
e

muito

menos

se

conhece

qual

o

sucesso

da

formação

(aprovação/reprovação/abandono). O sucesso só é medido no caso da integração
escolar. Em suma, o «encaminhamento» ora assume o sentido de processo ora de
integração efectiva.

ii.

Ao nível da implementação:

- O reforço da intervenção com as famílias parece ser uma dimensão fundamental da
intervenção. Ainda que estejamos perante um programa cujo enfoque de intervenção
são as crianças e jovens importa questionar em que medida as famílias são mais do
que beneficiários, mas uma parte fundamental e portanto, destinatária da
intervenção.

61

Actualmente a AGIL congrega apenas os seguintes indicadores: participação por medida, acção e
actividade, informação relativa ao aproveitamento escolar, certificações em TIC e encaminhamentos
para escola, formação e emprego.
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Como tem vindo a ser reforçado, do ponto de vista da intervenção e de quem tem de
trabalhar

com

estes

jovens,

fica

clara

a

importância

de

apostar

no

trabalho/acompanhamento/formação com as famílias. Não só porque os jovens
parecem reconhecer-lhes competências educativas e formativas, mas também porque,
aparentemente, nas relações familiares se encontrarão muitas pistas para os
comportamentos que apresentam em determinados momentos das suas histórias. No
geral, a análise aos seus discursos não revela desvalorização à actuação daqueles que
são responsáveis máximos pela sua educação; num dos casos evidencia-se mesmo a
vontade de que pudessem ter estado mais presentes/”compreendido melhor”. O
programa pode, de facto, ser uma mais-valia no trabalho das competências parentais e
consequente aproximação entre os jovens e os familiares. Concomitantemente, a
necessidade e importância de encarar a família enquanto entidade alargada não
devem ser ignoradas.

- O reforço da promoção de competências pessoais. São sobretudo as crianças e jovens
de origem nacional com menos de 18 anos os que revelaram ter uma baixa ou muito
baixa auto-estima pessoal. Este é um dado que deveria ser equacionado na definição
de públicos-alvo a abranger e na intervenção a desenvolver.
- A reflexão e adequação da intervenção com população cigana em projectos
multiculturais. Na medida em que a população cigana, têm menor adesão e sobretudo
inconstante, em função da idade e género, a intervenção com este grupo populacional
carece de uma reflexão aprofundada sobre a adequação das actividades a estes grupos
sociais e quais as estratégias mais eficazes.
- Reforço da Identidade Escolhas com uma franca aposta numa abordagem
individualizada que valorize apetências, competências e gostos que distingam os
jovens entre si. Só nesta diferença e valorização do outro que permite a continuidade e
manutenção da individualidade, continuará a existir espaço para um sentimento de
pertença a um grupo que é constituído por crianças e jovens de diferentes idades,
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etnias e culturas. Um grupo que se reconhece na diferença, não procurando que todos
“sejam iguais” ou sintam o projecto de forma igual.
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