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Resumo 

O impacto de um projeto social é mensurado pelo grau de bem estar econômico, social e político 

da comunidade; relacionamentos restaurados e igualitários dos seus membros entre si e com o 

meio ambiente; interdependência e relacionamentos com diferentes parceiros e a criação de uma 

cultura que transforme estruturas e sistemas pré-estabelecidos por meio da reflexão e do diálogo. 

Este texto sintetiza o trabalho de avaliação de impacto de um projeto de natureza social sob a 

perspectiva da comunicação e do crescimento sustentável de práticas sociais consistentes 

voltadas para a melhoria da qualidade de vida e construção de relacionamentos duradouros entre 

empresas, comunidades e organizações não governamentais. Projetos sociais devem ser 

avaliados à luz dos interesses, sentimentos e necessidades do público-alvo, visto que o seu 

julgamento e opinião são elementos fundamentais neste processo. 
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Introdução 

Inúmeras são as habilidades que as organizações não governamentais devem possuir para 

executar os trabalhos de desenvolvimento social a que se propõem sem incorrerem no risco de 

negligenciar quaisquer dos aspectos que se refiram ao relacionamento entre os vários atores 

sociais envolvidos. Uma complexa rede de investidores públicos e privados, comunidades 

inteiras, segmentos sociais, requerem estratégias eficazes de relacionamento e uma ampla 

capacidade destas organizações de auscultar os desejos e anseios desses públicos. Desta forma o 

presente texto insere-se na questão das relações das organizações com comunidades enfatizando 

a importância da apresentação dos resultados e impactos dos projetos desenvolvidos como uma 

forma de comunicar as suas ações de responsabilidade social. 
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 GT5: Relações Públicas comunitárias, comunicação no terceiro setor e responsabilidade social. 
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O projeto intitulado Aliança com o Adolescente para o Desenvolvimento Sustentável do 

Nordeste foi montado a partir de uma análise social na chamada microrregião da Bacia do Goitá 

no estado de Pernambuco. O projeto Aliança foi executado pela ONG Serviço de Tecnologia 

Alternativa – SERTA, financiado e apoiado pelo Instituto Ayrton Senna, Fundação Kellogg, 

Fundação Odebrecht e BNDES. A idéia deste projeto partiu de uma análise da problemática 

local, bem como da análise das potencialidades existentes nos quatro municípios que compõem a 

microrregião para que a intervenção pudesse ter sucesso e, o mais importante, impacto. 

Consideramos impacto como sendo toda mudança duradoura e com efeitos de longo 

prazo, positivos e negativos, primários e secundários, induzidos por uma intervenção de 

desenvolvimento, direta ou indiretamente, previstos ou não. 

A ONU define projeto como “um empreendimento planejado que consiste num conjunto 

de atividades inter-relacionadas e coordenadas para alcançar objetivos específicos dentro dos 

limites de um orçamento e de um período de tempo dados”. Então, como projeto social podemos 

entender este “empreendimento” como um esforço deliberado e planejado que busca gerar 

condições e perspectivas de melhoramento pessoal e social para reduzir níveis de pobreza. 

A força e a riqueza de um projeto estão na capacidade de transformar coisas, situações, 

pessoas, instituições públicas e privadas, criar mecanismos de oportunidade de desenvolvimento 

social. É necessário, portanto, conhecer qual o papel que poderia ser exercido pelos diferentes 

atores do processo de desenvolvimento: governo, setor privado e as organizações da sociedade 

civil, conhecidas como do Terceiro Setor, para criar um ambiente favorável para o 

desenvolvimento sustentável
2
. Para Nascimento (2001), 

Terceiro Setor é uma “invenção” recente como categoria social. Ele surge para identificar um 

conjunto de iniciativas da sociedade civil organizada que visam atender interesses públicos. 

Este, apesar de reportar-se a um conceito abstrato e ideológico, tem um conteúdo concreto e 

refere-se ao conjunto de entidades filantrópicas sem fins lucrativos em defesa de interesses 

coletivos. 

Dessa forma a natureza do projeto Aliança é o desenvolvimento local buscando quebrar o 

ciclo vicioso de pobreza que persiste entre gerações, evitar o êxodo rural de jovens que partem 

para os grandes centros urbanos em busca de oportunidades que lhes são negadas em sua cidade 

de origem. O enfrentamento desta questão tão grave, que envolve a juventude no país e no 

mundo, é a grande preocupação das organizações sociais que estão atentas à causa da infância e 
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 Continuação dos benefícios resultantes de uma intervenção de desenvolvimento, após a sua conclusão. 

Probabilidade de os benefícios perdurarem em longo prazo. Situação em que as vantagens líquidas são susceptíveis 

de resistir aos riscos ao longo do tempo. (extraído do Glossário da Cooperação Técnica: Ministério dos Negócios 

Estrangeiros, Instituto de Cooperação Estrangeira de Portugal). 
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da juventude, sobretudo com a violência que se revela como conseqüência da falta de políticas 

públicas eficazes nas esferas municipais e estaduais. 

Parcerias e construção de relacionamentos 

O Continuum da Colaboração, defendido por Austin (2001, p. 34), implica nas relações 

intersetoriais que “assumem variadas formas e evoluem ao passar do tempo levando a 

caracterizar o grau e o modo de interação entre organizações com e sem fins lucrativos”. Estas 

formas, segundo o autor, são caracterizadas pelos estágios Filantrópico, Transacional e 

Integrativo. 

Uma relação do tipo filantrópica se caracteriza como um ato de doação tradicional. É um 

ato em que uma instituição faz uma doação para outra com o desejo de praticar uma filantropia. 

Essa caracterização tipo filantrópica tem um grau de engajamento e envolvimento entre as 

instituições que colabora muito baixo. Nesse caso a importância da missão já não é tão relevante, 

a relação é esporádica e pouco significativa. Restringe-se na relação entre o receber e o doar, 

sendo a gestão dessa relação muito simples onde o agradecimento público é o bastante que 

segundo Austin (2001, p. 34) “relatórios de acompanhamento sobre o uso ou impacto dos 

recursos são quase inexistentes”. 

No estágio Transacional, acontece uma relação de troca entre o segundo setor, o mundo 

empresarial, e o filantrópico, onde o marketing é relacionado com a causa e a interação entre os 

parceiros se intensifica, ampliando a natureza e a magnitude dos benefícios. 

No terceiro estágio Integrativo as missões se valorizam e buscam alicerce em ações 

coletivas. Na aliança se revela a complexidade da parceria aprofundando o diálogo e a 

negociação. Aumentam a forma de intercâmbio de recursos, bem como as atividades e os 

relacionamentos tornam-se mais complexos. Austin (2001, p. 40) afirma que “esse terceiro 

estágio é a atual fronteira da cooperação das alianças intersetoriais”. Interesses e desejos comuns, 

compromissos mútuos passam a fortalecer os laços entre as instituições envolvidas. 

Neste raciocínio o processo de desenvolvimento não se dá de um momento a outro e, 

dificilmente, se daria de forma isolada. Ele acontece lenta e gradativamente. A reversão de uma 

situação indesejada para a ideal envolve uma ampla gama de fatores. Um dos mais complexos é 

o comportamento humano, a forma de pensar e a postura diante de uma situação de pobreza e a 

incapacidade de reação. Por isso, para um dado projeto, não é suficiente, apenas, que se tenham 

recursos financeiros abundantes, mas que seja levado em conta a consciência e o desejo da 

mudança e que os objetivos e metas sejam coerentes com as mudanças que se queiram fazer. 



4 

 

Serão formados jovens atentos aos problemas políticos, econômicos e culturais de seus 

municípios e contribuirão, sobremaneira, para a reversão e manutenção de um plano de mudança. 

Uma aliança social estratégica distingue-se de uma parceria. A lógica da parceria é a da 

intercomplementaridade de recursos e capacidades entre as organizações parceiras. Na 

aliança, organizações que poderiam atuar de forma independente diante de uma determinada 

questão decidem fazê-lo conjuntamente, motivadas pela consciência da magnitude e 

complexidade da ação a ser empreendida e, principalmente, pela constatação de que as 

organizações aliadas compartilham crenças e valores, pontos de vista e interesses que as 

levam a um posicionamento estratégico comum diante de uma determinada realidade. 

(Noleto, 2000, p. 15). 

Analisando o ponto de vista do autor, cada um dos Instituidores da Aliança teria 

capacidade de atuar isoladamente, porém o somatório das diversas competências e das 

tecnologias potencializa os recursos. Este posicionamento estratégico é uma construção histórica, 

pois estabelecer laços de confiança e identificação não é uma ação imediata, mas demanda 

tempo. É um processo de busca do perfil adequado, de apresentações, de negociações e conquista 

de relacionamentos como papel profícuo da comunicação estratégica. 

A pobreza como sinal de necessidade de mudanças 

O ciclo da pobreza tem várias causas, entretanto, ao contrário do que se pensa, pobreza
3
 

não significa falta de dinheiro. É a falta de capacidade de uma sociedade de transformar suas 

potencialidades em novas oportunidades. Neste sentido Sen (2000, p. 113) afirma que “melhor 

educação básica e serviços de saúde elevam diretamente a qualidade de vida; estes dois fatores 

também aumentam o potencial de a pessoa auferir renda e assim livrar-se da pobreza”. Os 

projetos sociais não devem mudar sistemas, mas transformá-los por meio do fortalecimento das 

organizações locais para que tenham a liberdade de poder alcançar os fins a que se propõem: a 

transformação social. 

A maioria das ONGs desenvolve projetos sociais visando melhorar as condições de vida 

de segmentos da população pobre e em situação de vulnerabilidade social. A maioria consegue, 

apenas, aliviar o sofrimento de forma temporária e não duradoura por várias razões, seja pela 

escolha errada da estratégia de intervenção, seja pela insuficiência de recursos financeiros, 

humanos ou técnicas, ou metodologias inadequadas. Poderíamos relacionar uma série de outras 

causas incluindo o pouco ou nenhum envolvimento e participação dos públicos beneficiários na 

construção da proposta, que é a pior delas, pois intervenções verticais comprovadamente, não 

dão resultados. Tal como a comunicação sem via dupla, a relação é sempre sujeito-objeto, não há 

participação e interação social. 

                                                 
3
 Em vez da clássica avaliação da pobreza com base na renda, Sen (2000, p. 109), defende que a “pobreza pode, 

sensatamente, ser identificada em termos de privação de capacidades; a abordagem concentra-se em privações que 

são intrinsecamente importantes”. 
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Durante e após a implementação das ações os projetos  

clamam por avaliações sensíveis, [...] metodologicamente flexíveis, dinâmicas no 

entendimento político e substancialmente criativas para integrarem todas essas dimensões na 

direção do desenvolvimento e do aperfeiçoamento de seu objeto. 

Cada avaliação deve, pois, revestir-se de características próprias de acordo com o contexto 

social, político, cultural e educacional onde se realiza e de forma tal que o avaliador é 

essencialmente um historiador, que descreve, registra e interpreta a história singular de cada 

cenário. (Pena Firme, 2003)
 4
. 

ONGs precisam registrar suas histórias, experiências, e conquistas para subsidiar 

campanhas específicas, relatórios e comunicação regular junto aos públicos-alvo. Dificilmente o 

interesse social acontece sem que haja por trás uma grande causa com um bom histórico e boas 

práticas. 

Nesta concepção de avaliação, mais especificamente na avaliação de impacto, devem-se 

levar em conta os valores, as preocupações e o grau de percepção do público beneficiário, ou 

seja, dos diretamente envolvidos na relação de mudanças provocadas pelas intervenções. Este 

tipo de avaliação busca respostas extremamente subjetivas sobre algo sentido e percebido por 

cada personagem de forma única e individual. Neste ponto, a avaliação de impacto reveste-se de 

uma característica de grande responsabilidade social, gerando um entendimento das questões 

relativas a que conclusões se podem chegar sobre determinada intervenção social, até que ponto 

as mudanças foram significativas na vida das pessoas que se pretendia beneficiar e se essas 

mudanças podem ser atribuídas, pelo menos em parte, a um determinado projeto ou programa. 

Há que se considerar, também, o fato de como tudo isso é registrado, comunicado à sociedade e 

usado como uma tecnologia social com potencial de adaptação e replicação em novas 

intervenções. 

Neste sentido, a hipótese é a de que, dada a subjetividade das informações, a forma mais 

eficaz de análise dos resultados ou impactos obtidos é considerar a avaliação crítica e reflexiva 

dos diretamente atingidos pelo projeto. Isso porque, quanto maior o desenvolvimento social 

sustentável, redução da pobreza e melhoria da qualidade de vida demonstrados em uma 

comunidade, independentemente do volume de recursos nela aplicados, maior será a efetividade 

e impacto de tal projeto. 

A decisão do uso da metodologia de Grupo Focal justifica-se pela necessidade de coleta 

de dados qualitativos, pois  

“os grupos de discussão são uma maneira mais eficiente de coletar dados qualitativos do que 

as entrevistas em profundidade com indivíduos, porque este método exige menos tempo e 

                                                 
4
 Thereza Penna Firme, PhD, Professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, membro animadora da Rede 

Brasileira de Avaliação: In Avaliação em Rede (www.rits.org.br) 
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pessoal para obter informações entre um grupo de pessoas, em vez de uma só pessoa de cada 

vez, aumentando assim o tamanho da amostra” (Sessions, 2001, p. 19). 

Com este método não temos o intuito de registrar dificuldades e fracassos, mas sim 

reforçar as potencialidades e sucessos mensurando o reflexo das intervenções, as mudanças 

efetivas e o impacto provocado na vida dos adolescentes envolvidos no projeto Aliança. Assim 

sendo consideramos que a avaliação de impactos é uma das formas mais conclusivas de analisar 

a completude de um projeto, em cuja base, podemos afirmar, está o desenvolvimento humano 

contínuo e o registro da sua memória. 

A importância de ações pontuais em microrregiões na perspectiva de desenvolvimento 

local é a contribuição que pode proporcionar ao país a possibilidade de minimizar os seus 

problemas sociais. O projeto Aliança busca desenvolver potencialidades específicas, levando a 

comunidade a ser mais atuante, tendo como estratégia o foco no adolescente como estratégia 

para construção de políticas públicas. O fator microrregional contribui para a multiplicidade das 

relações entre municípios próximos que possuem vocações que se complementam e interesses 

comuns e que possam estabelecer compromissos na busca de melhores condições de vida da 

população e melhores perspectivas para as gerações futuras. 

Avaliando o impacto do projeto Aliança 

Os projetos sociais pressupõem uma mudança situacional. Possivelmente as ONGs nunca 

tiveram tanto a implementar como nos tempos atuais considerando recessões econômicas, 

contingente populacional e desemprego. Todo projeto social deve ter o potencial de mudar 

sistemas e, por pequeno que seja, deve mostrar resultados. Por menor que seja, às vezes, um 

pequeno projeto tem tal impacto, tal visibilidade na sociedade que muda a atitude das pessoas 

nas comunidades fazendo com que sua capacidade de interagir, expressar-se e defender suas 

idéias publicamente e realizar conquista sociais seja consideravelmente ampliada. 

Fazendo uma análise mais profunda, a avaliação de impacto transcende os conceitos de 

eficiência, eficácia e efetividade. É um processo contínuo e cabe em qualquer fase da execução 

do projeto, porque parte de uma lógica de transformação social onde mensurar o real valor de 

uma intervenção social é sempre necessário. É quando a redução das diferenças sociais pode ser 

averiguada de tal forma que proporciona aos agentes de transformação (Fundações e Institutos 

públicos e privados, Organizações da Sociedade Civil e Organismos Internacionais) um 

mapeamento dos alcances em função dos objetivos principais. 

Avaliação de Impacto Social pode ser entendida como um processo que avalia os 

impactos de projetos e políticas nos possíveis efeitos econômicos, sociais e culturais sobre 

pessoas, grupos de pessoas ou comunidades, mas é, também, uma forma de aprendizado. Por isso 
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mesmo ela pode ser usada para obter informações sobre os valores, atitudes e preferências das 

pessoas em relação ao uso dos recursos e para avaliar sua capacidade de responder, aceitar e 

absorver mudanças. O risco se caracteriza pela profundidade da subjetividade destes elementos, 

pois o que é percebido por uma pessoa, dificilmente o é, na mesma proporção e forma, por outra 

pessoa. Mas este tipo de avaliação também pode ser usado para ajudar as pessoas a compartilhar 

o controle sobre a velocidade e a direção das mudanças que irão afetá-las, principalmente os 

grupos controle. 

É importante estabelecer alguns critérios que permitam avaliar os impactos referentes às 

melhorias nas condições de vida, emprego, saúde e nutrição, no aumento da prática de relações 

intersetoriais, na redução das desigualdades regionais e na melhoria das relações sociais em 

todos os níveis e na redução de conflitos. E conflitos são reduzidos à medida que as resistências 

vão dando lugar ao diálogo, à compreensão mútua isto é à capacidade de expressão e 

comunicação grupal. 

Os impactos, em especial, têm a capacidade de revelar o grau de êxito de todo projeto 

social, possuindo, portanto um aspecto positivo de transformar um projeto em um referencial de 

valor. Muitos dos recursos aplicados nos mais diversos projetos sociais incorrem na 

possibilidade de caírem no vazio, no desperdício. Várias instituições públicas, privadas e não-

governamentais envidam esforços com o objetivo de estabelecer o bem estar social. Estas 

instituições se preocupam com a eficiência e eficácia no processo de planejamento, 

implementação e avaliação dos seus próprios projetos. Porém, o principal desafio consiste em 

desenvolver um modelo de avaliação do impacto das intervenções sociais produzidas por estas 

instituições. 

Considere-se o uso da definição operacional de impacto, adotada pelas instituições 

Oxfam e Novib, como “mudanças sustentadas nas vidas das pessoas provocadas por uma 

determinada intervenção”. Para Roche (2000), o impacto, dessa forma, refere-se não a quaisquer 

resultados ou efeitos imediatos de um projeto ou programa, mas a qualquer mudança duradoura e 

sustentada que tenha ocorrido. 

Em uma análise de escala de impacto, a partir da aplicação dos insumos, entre o produto 

das atividades desenvolvidas até os resultados ou efeitos percebe-se uma crescente influência do 

contexto social, econômico, ambiental e político refletido na formação de lideranças e 

formulação de novas políticas públicas favoráveis ao desenvolvimento local.  

O tema requer não um estudo isolado do impacto causado pelos resultados de um projeto, 

mas um estudo aprofundado das relações entre as atividades do programa e o impacto alcançado. 
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Analisar essas relações de causa e efeito significa avaliar situações ex-ante e ex-post, com a 

participação direta dos personagens envolvidos, pois o seu julgamento e sua opinião representam 

um elemento crítico para o processo de avaliação de impacto. 

Muitos dos projetos sociais deverão ser avaliados à luz dos interesses, sentimentos e 

necessidades dos diretamente envolvidos, os quais poderão sinalizar as reais mudanças ocorridas 

em seus ambientes para, daí, constatar a efetividade destas ações e seguir um caminho coerente. 

Grupo Focal como Metodologia 

O uso da metodologia do Grupo Focal dá-se pelo fato de a mudança interior ser difícil de 

mensurar – e só por meio deste isso é possível. Do Grupo Focal é possível extrair declarações e 

sentimentos, pois o método permite auscultar membros participantes em grupos reduzidos, dos 

quais se pode depreender uma análise mais precisa da situação. Provocar expressões 

individualmente é mais restritivo e, portanto, em grupo há uma descoberta de sentimentos 

compartilhados. 

Por tudo isso, um estudo centrado na formulação de indicadores para avaliar o impacto 

das ações sociais (ex-post) na melhoria da qualidade de vida do público alvo, certamente 

contribuirá para a redução do fator dependência e a criação da autonomia no processo de 

desenvolvimento social sustentável. 

Considerar a busca da sustentabilidade política é nomear os adolescentes como 

protagonistas sociais. Lembramos “da importância tanto da condição de agente (ver as pessoas 

como agentes, e não como pacientes) quanto do enfoque informacional sobre a privação de 

capacidades (em vez de apenas sobre a pobreza de renda)” (Sen, 2000, p. 163). Isto significa ver 

as pessoas não apenas como beneficiários de uma ação, mas como agentes de mudança, capazes 

de desenvolver habilidades e realizar um desenvolvimento endógeno. 

Utilizamos o estudo de caso como uma estratégia para descobrir respostas para questões 

como efetividade, continuidade e auto-sustentação e impacto, pois permite examinar 

acontecimentos contemporâneos, e o estudo de caso 

é um tipo de abordagem usada para se conseguir informações completas, sistemáticas e 

detalhadas a respeito de um caso de interesse. De modo típico, eles envolvem múltiplas 

ferramentas e métodos de pesquisa. Os estudos de caso podem examinar, entre outras coisas, 

as pessoas individualmente, as comunidades, os acontecimentos, os períodos de tempo, os 

programas ou organizações. Independente da unidade de avaliação, procuram descrever de 

forma holística, determinada unidade de forma intensa e detalhada de forma a encaixá-la no 

contexto. Roche (2000, p. 184) 

Uma pesquisa dessa natureza requer: 
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 Conhecimento detalhado do projeto (no caso o projeto Aliança), processo de implementação, 

acompanhamento e formas de avaliação. 

 Definição das unidades de avaliação, amostragem e forma de aplicação do método do Grupo 

Focal, chegando-se à conclusão de que se poderia avaliar o aspecto individual, que permite 

que as relações sociais e os problemas sejam explorados. 

 Além do Grupo Focal como ferramenta principal utilizamos, também, entrevistas individuais, 

formal e informalmente, no uso de questionários predefinidos, além de pesquisas 

bibliográficas e coleta de dados por observação direta nos encontros e seminários temáticos. 

 Como se trata de uma avaliação de impacto fez-se necessário incluir questões que 

permitissem a comparação das situações antes e após a implementação do projeto, bem como 

os indicadores. 

 A escolha do número e do tipo de entrevistados, bem como das amostras, foram feitas com 

base nos critérios estabelecidos pela metodologia que sugere atenção ao grau de diversidade 

na formação das equipes de Grupo Focal. 

Procuramos apresentar o método de Grupos Focais como técnica em uso crescente nas 

pesquisas sociais com enfoque qualitativo. Justificando esta escolha de abordagem qualitativa, 

nos apoiamos no fato de que 

a abordagem qualitativa de um problema, além de ser uma opção do investigador, justifica-

se, sobretudo, por ser uma forma adequada para entender a natureza de um fenômeno social. 

Tanto assim é que existem problemas que podem ser investigados por meio de metodologia 

quantitativa, e há outros que exigem diferentes enfoques e, conseqüentemente, uma 

metodologia de conotação qualitativa. (Richardson, 1999, p. 79) 

Richardson ainda ressalta uma situação em especial para a utilização da pesquisa 

qualitativa, na qual o pesquisador busca analisar os aspectos psicológicos, identificar atitudes, 

motivações e expectativas que, de outra forma, não seria possível. 

De acordo com Romero (2000), as pesquisas qualitativas lançam mão de várias técnicas, 

entre elas: entrevistas em profundidade, história de vida, estudos de caso, observação direta, 

pesquisa-ação e pesquisa participante. O uso da técnica de grupos focais ou entrevistas 

focalizadas se dão quando desejamos identificar opiniões, sentimentos, formas de pensar, 

entender e interpretar a realidade por parte de pessoas nela envolvidas. 

As a technique, focus groups emphasize keeping the participants discussing a subject until 

their points of agreement and disagreement become apparent.[…] As a form of qualitative 

research, focus groups are basically group interviews, although not in the sense of alternation 

between the researcher’s questions and the research participant’s responses. Instead, the 

reliance is on interaction within the group, based on topics that are supplied by researcher, 

who typically takes the role of a moderator. (Morgan, 1988, p. 29) 
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Para este estudo de caso, ao utilizarmos a pesquisa do tipo qualitativa, optamos por usar o 

método de análise de conteúdo, pois se trata de compreender melhor um discurso, de aprofundar 

suas características (gramaticais, fonológicas, cognitivas, ideológicas etc.) e extrair os momentos 

mais importantes (Richardson, 1999). Neste caso o campo de aplicação da análise de conteúdo 

será a análise lingüística (escrita e oral) das questões político-social e econômica na área de 

intervenção do projeto. 

Poder-se-ia inferir, quanto à utilização do método quantitativo, que mensurar quantos 

jovens concluíram o curso, e, destes, quantos empreenderam o próprio negócio, quantos 

deixaram de migrar para as grandes capitais, etc., tem sua devida importância no tocante à 

verificação quantitativa do alcance de metas. São informações importantes para a manutenção e 

controle dos projetos sociais, porém questiona-se a manutenção exclusiva desta forma de 

avaliação. 

Por ser a avaliação de impacto algo extremamente subjetivo, lembramos Richardson 

(1999), que afirma que toda comunicação implica transferência de significados de um emissor 

para um receptor, portanto pode ser objeto de análise de conteúdo. 

O tema central se resume na discussão sobre as mudanças acontecidas e percebidas na 

vida pessoal, familiar e comunitária de cada um dos participantes e se estas mudanças podem ser 

atribuídas às ações do Projeto Aliança. Os resultados das discussões receberam uma análise e 

interpretações preliminares, demonstrando alguns pontos importantes acerca das percepções e 

sentimentos existentes entre os adolescentes e seus pares que estão sujeitos às influências das 

ações do Projeto. Cabe nesse processo estudar os efeitos do projeto (mensagem), analisando os 

comportamentos subseqüentes dos jovens (receptor) e avaliar a importância do projeto para o 

desenvolvimento da microrregião da Bacia do Goitá (produto=impacto). 

A coleta de dados foi realizada junto a quatro grupos de alunos concluintes dos cursos de 

Agentes de Liderança Local – ADLs e Agentes de Desenvolvimento da Arte e da Cultura – 

ADACs do projeto Aliança desenvolvido no Campo da Sementeira no ambiente apropriado em 

cada um dos Municípios da Bacia do Goitá: Feira Nova, Glória do Goitá, Lagoa de Itaenga e 

Pombos – PE, no período de janeiro a maio de 2002. 

A construção dos grupos se deu com a colaboração do grupo de Comunicação constituído 

por quatro jovens do mesmo projeto sendo um representante de cada município da microrregião. 

Neste primeiro encontro foi possível conhecer a operacionalização dos cursos desenvolvidos no 

projeto e organizar a agenda para os encontros com os quatro grupos que viriam a constituir os 
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grupos focais dos respectivos municípios, respeitando e valorizando seus locais de origem posto 

que é importante os grupos permanecerem, comodamente, nos seus ambientes. 

Neste primeiro encontro, explicamos, detalhadamente, do que tratava a pesquisa e as 

razões que levaram a utilizar a técnica proposta, bem como os objetivos da pesquisa, momento 

em que se pôde perceber grande receptividade por parte dos jovens. 

Os quatro grupos, com doze componentes cada, foram reunidos separadamente, em datas 

e locais diferentes, cada qual no seu município de origem, com duração média de 90 minutos nos 

horários previamente estabelecidos e que não viessem a prejudicar seus horários escolares. As 

discussões foram registradas em fita cassete para posterior transcrição para que não 

incorrêssemos no risco de nos desaperceber de quaisquer que fossem as declarações acerca do 

objeto de discussão. 

Com encontros criteriosamente planejados, foram previstas todas as condições 

necessárias para o bom andamento das discussões, tais como iluminação, ventilação, disposição 

circular das cadeiras para uma maior interação, papel e caneta e um ambiente familiar a todos, 

agradável e descontraído. Essas reuniões foram precedidas de uma apresentação pessoal do 

pesquisador, dos objetivos do trabalho, da metodologia a ser utilizada e da leitura antecipada das 

questões a serem debatidas. 

Para criar uma situação mais favorável foi proposta uma breve apresentação de cada um 

ao tempo em que foi possível perceber o grau de descontração e/ou timidez de todos e assim 

conduzir o processo de tal forma que um ou outro não dominasse o debate, inibindo os demais, 

nem ficasse isolado, sem dar a sua contribuição. Na medida em que os grupos iam expondo suas 

opiniões e sentimentos, prosseguíamos com cada uma das questões estruturadas. 

O impacto percebido 

Baseado no que foi levantado junto aos adolescentes, nas dinâmicas de Grupo Focal, 

listamos os aspectos preponderantes em suas respostas na tabela a seguir. Os critérios foram 

estabelecidos de acordo com o que ia surgindo de relevante e espontâneo, dentro dos debates dos 

grupos. 

Matriz de satisfação de um exercício de avaliação de impacto adaptado de (Kar et al, 

1997, apud Roche, 2000, p. 173): 

 

 Extensão de Satisfação 

Critérios 1 2 3 4 5 

1. Qualidade de vida - - 0,6% 34% 60% 

2. Auto-estima - - - 0,3% 97% 
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3. Rendimento escolar - - 0,8% 10% 82% 

4. Relacionamento com a família - - - 10% 90% 

5. Relacionamento com a comunidade - - 0,7% 10% 83% 

6. Perspectiva profissional - - 28% 32% 40% 

7. Participação política - - 0,5% 22% 73% 

8. Percepção dos problemas sociais - - 0,8% 15% 77% 

9. Responsabilidade e maturidade - 10% 15% 40% 35% 

10. Desenvoltura nas diversas atividades - - 23% 32% 45% 

11. Capacidade de comunicação - - 0,2% 23% 75% 

12. Superação da timidez - 0,5% 0,5% 35% 55% 

13. Interesse pelo ensino/aprendizado - - - 20% 80% 

14. Capacidade de multiplicador - - 0,5% 10% 85% 

15. Conceito e reconhecimento social - - - 0,5% 95% 

16. Interesse e orgulho pelo próprio município - - 0,4% 15% 81% 

17. Percepção de si próprio - - - 12% 88% 

18. Atuação do Projeto Aliança - - - 0,5% 95% 

 

Definição: 1 = totalmente insatisfeito; 5 = muito satisfeito. 

Os números nos quadros indicam a freqüência de resposta dos adolescentes nos quatro 

municípios. 

Ressaltando as proporções de jovens no projeto como sendo 70% da área rural e 30% da 

área urbana, os resultados dos quatro municípios foram compilados na tabela acima e indicam os 

níveis gerais de satisfação com o Projeto Aliança. 

A ênfase na participação política e a percepção dos problemas sociais – um dos impactos 

desejados do Projeto – tornando os adolescentes capazes de realizar transformações sociais por 

meio da formação de uma massa crítica ajudam a entender que a mudança pode ser atribuída ao 

projeto em análise, bem como o que ele realizará em longo prazo. 

Apresentação dos resultados 

Com relação aos demais indicadores de satisfação nos dados revelados na tabela acima, 

percebemos que a qualidade de vida melhorou consideravelmente e tende a melhorar na medida 

em que concretizem os seus planos profissionais. Um dos pontos que mais chamou a atenção foi 

a questão da auto-estima. Os jovens sentiram-se extremamente valorizados ao participarem de 

um projeto que objetiva torná-los capazes de construir o próprio futuro em cima de condições 

dignas. Esta resposta é corroborada no item 15 quando mostra o conceito adquirido perante a 

sociedade, refletido, também, no âmbito escolar, onde não só o rendimento aumentou como 

também o respeito dos colegas e as expectativas geradas em torno destes adolescentes. 

Este reflexo se estendeu para o relacionamento com a família que, por sua vez, não 

acreditava muito no projeto inicialmente. Mas este sentimento foi sendo substituído por um grau 
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considerável de confiança, ao perceberem a crescente desenvoltura dos jovens no passar do 

tempo. Apesar das dificuldades de se fazer compreender que eles se transformariam em agentes 

de transformação da própria comunidade, as pessoas, principalmente os adultos, resistiram, mas 

acabaram compreendendo o potencial destes jovens em transmitirem os conhecimentos 

adquiridos e resgatados para contribuir com o desenvolvimento das suas comunidades. 

Ainda nos relacionamentos familiares o projeto exerceu grande influência no que se 

refere às questões consideradas tabus, como sexo, drogas, gravidez na adolescência, cujas 

discussões se tornaram mais accessíveis dentro do seio familiar. Os pais já aceitam enfrentar o 

assunto de forma mais natural, ou menos preconceituosa. 

Agravado pela timidez natural dos adolescentes, os problemas de ordem pessoal, quando 

veementemente interiorizados, provocam maior retração e incorremos no risco de perder talentos 

dos mais variados. Buscou-se superar este problema por meio da arte tais como apresentações 

teatrais, exposições de desenhos e pinturas, trabalhos manuais de reciclagem. Jovens que não se 

sentiam seguros em olhar nos olhos de seu interlocutor, agora têm uma capacidade ampla de 

expressão e comunicação defendendo suas idéias e opiniões de cabeça erguida. 

É sabido que as questões de empregabilidade estão cada vez mais delicadas no contexto 

mundial. Os jovens, em especial, são os que mais sofrem devido à falta de experiência e de 

oportunidade de inserção no mercado. Daí, no Projeto Aliança, o esforço e estímulo ao 

empreendedorismo e o desenvolvimento de habilidades profissionais. Mesmo assim existe a 

insegurança com relação ao futuro profissional como verificado nas respostas apresentadas. 

Surpreendentemente, pelo menos metade dos jovens fez algum tipo de empreendimento com os 

recursos da bolsa que recebiam comprando sementes, terrenos, animais, participando de cursos 

adicionais, poupando, fazendo consórcios, e também ajudando no orçamento familiar. 

Relacionado às questões de cidadania como participação ativa na comunidade nas 

questões políticas, e sociais, pode-se dizer que estão sendo alcançados ótimos resultados. Neste 

aspecto, já existem jovens participando de Comissões de Gestores Locais junto a instituições 

nacionais e internacionais de peso, bem como em grandes programas governamentais. 

Detectamos uma jovem recém-eleita titular do Conselho da Criança e do Adolescente, bem como 

outros jovens atuando fortemente nas áreas de comunicação e informática, equipes organizando e 

participando de seminários nacionais e internacionais. Um grupo estava se organizando para 

formar um fundo rotativo comunitário e outro, de teatro, com uma peça escrita e dirigida por eles 

próprios e que já foi encenada várias vezes, em várias localidades do país com excepcional 

desempenho. 
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Enfim, estão, gradativamente, surgindo resultados surpreendentes nos quais além da ação 

e do esforço do Projeto Aliança, todos os públicos de interesse têm tido um papel fundamental na 

forma de conduzir, fomentar e estimular estes jovens para o desenvolvimento de agentes 

transformadores. 

Por estas razões podemos afirmar que os resultados obtidos terão forte impacto não só no 

presente como também por um longo período e, porque não afirmar, no resto de suas vidas e nas 

vidas de outros jovens que virão, pois eles serão agentes multiplicadores. Houve um desvio na 

rota da vida destes jovens. Um desvio que os conduzirá a um futuro promissor porque eles serão, 

dentro de alguns anos, adultos com a responsabilidade de que deverão influir positiva e 

decididamente nas políticas públicas microrregionais, regionais e nacionais. 

Por parte das famílias, dos educadores, das autoridades e lideranças locais surgem os 

primeiros resultados de mudança no modo de ver, sentir e agir em relação aos adolescentes, que 

passam a ser vistos como solução e não como problema, e começam a ser respeitados como força 

criadora e construtiva. 
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