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RESUMO 
 
 
 

A presente pesquisa tem por objetivo central mensurar a dimensão dos impactos do 
Projeto OASIS no desenvolvimento humano dos jovens de pequenos municípios potiguares 
e vinculados à rede pública de ensino, em decorrência de sua inserção na estratégia 
socioeducativa do projeto. O Projeto OASIS visa complementar atividades do ensino 
regular através de ações socioeducativas que contemplam temas como cidadania, 
participação social, empreendedorismo social. A plataforma teórica sobre a qual se assenta 
esta pesquisa é o modelo de Desenvolvimento na Escala Humana, do economista chileno 
Manfred Max-neef. No estudo, trabalhou-se com necessidades humanas de duas naturezas: 
as necessidades existenciais e as necessidades axiológicas. As necessidades existenciais 
são tomadas – nesta dissertação – como dimensões, as necessidades axiológicas, por sua 
vez, são as unidades de análise da investigação, denominadas de fatores. A amostra foi 
composta por 153 observações de um universo estimado de 190 jovens participantes do 
projeto. Ao todo, jovens de 9 municípios do Rio Grande do Norte foram abordados. As 
análises foram produzidas a partir dos resultados alcançados via Análise Fatorial 
Exploratória e via modelagem em Equações Estruturais. Observou-se que o Projeto OASIS 
provocou mudanças significativas no que se refere à necessidade axiológica de 
entendimento. As necessidades de criação e identidade sofreram a o menor nível alteração 
na avaliação dos alunos do projeto. Concluímos que a estratégia socioeducativa da 
intervivência universitária OASIS atende às expectativas de cumprimento de seu papel de 
complementaridade quando a identificamos como instrumento indutor do desenvolvimento 
humano a partir de mudanças atitudinais e comportamentais provocados junto aos jovens 
que a integram. 
 
 
Palavras-chave: Educação complementar, projetos socioeducativos e desenvolvimento 
humano. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 
 
The current research had as central goal to measure the dimension of the impacts on human 
development of  young people due to its inclusion in the Project OASIS's socio-educative 
strategy. The project OASIS aims to complement regular teaching activities, including 
youth on social and educational actions that address topics such as citizenship, social 
participation, social entrepreneurship and plays the role inducing behavioral changes 
among its participants. This dissertation takes place in order to understand at which level 
these changes happen and to provide a general estimate of the project's impact on the 
young people who pass through it. In our study, we worked with human needs of two 
kinds: the existential needs and the axiological needs. The existential needs are taken as 
dimensions, therefore, are in these needs that the axiological needs are framed in. Our 
sample was composed of 153 observations of an estimated universe of 190 youths 
participating in the project. The analyses were produced from the results of an Exploratory 
Factor Analysis and via modeling in Structural Equations. We observed that the Project 
OASIS caused significatives changes in terms of the axiological need of understanding, 
and in return, the criation and identity needs had little alteration in the evaluation of 
project's students. We conclude that the project OASIS's socio-educative strategy reaches 
the expectations, fulfilling its role of complementarity as an educational project, when 
identified, through the analysis of results in this work, as an instrument to induce human 
development from attitudinal and behavioral changes provoked among the young people 
who integrate it. 
 
 
Key-words: Complementary education; socio-educative project’s and human 
development. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 
 

Estudos recentes (ARROYO, 2004; BOF, 2006; OLIVEIRA, 2009), apontam para 

uma situação de desigualdade, em nível de potencial de transformação social, entre a 

educação do campo e a educação oferecida nos centros urbanos, de uma forma geral. Antônio 

(2010) se refere ao fato como “a precarização da rede escolar no campo”. 

Os estados da região Nordeste, compreendidos como periféricos no panorama da 

produção das riquezas nacionais, no ranking da dimensão educação do Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH-educação), ocupam os nove últimos lugares, ficando atrás de 

todos os estados nortistas, a exceção do Acre, dono da 23º posição. Esta realidade não é 

diferente no Rio Grande do Norte. Para se ter ideia da precariedade da condição dos índices 

alcançados pelo Rio Grande do Norte, em comparação com melhores resultados obtidos no 

âmbito dos estados do Sudeste, Sul e do Centro Oeste, o Distrito Federal (primeiro lugar neste 

ranking) possui índice 20% maior (0,935 contra 0,779) do que o atribuído ao estado da capital 

Natal. Quando comparados os índices das capitais com a média dos índices dos demais 

municípios os resultados também são alarmantes. No caso do Rio Grande do Norte, por 

exemplo, atribui-se à capital natalense IDH-educação 13% maior que a média dos outros 166 

municípios potiguares. 

 Em resposta a essa realidade desponta o Projeto OASIS de Intervivência Universitária 

como possibilidade de redução dos efeitos negativos da condição deficitária da escola rural 

sobre o desenvolvimento dos jovens alunos. O Projeto OASIS é definido, de acordo com seu 

documento base (primeiro projeto submetido ao Edital de nº23/2008 do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq), como uma proposta de processo de 

educação complementar à realidade vivenciada em municípios do interior do Rio Grande do 

Norte. Por ocasião da chamada feita através do edital nº23/2008, foram instalados, em âmbito 

nacional, 44 projetos de intervivência universitária, com espaços de atuação distintos e 

diversos. O Rio Grande do Norte, além do Projeto OASIS, aportou mais dois projetos, um 

voltado à formação de lideranças juvenis com atuação na região do Oeste Potiguar e outro 

direcionado à formação empreendedora de jovens de assentamentos rurais vinculados à 

tilapicultura na região do Mato Grande Potiguar. Dos projetos de intervivência universitária 

implementados no biênio 2009/2010 no Estado do Rio Grande do Norte, o Projeto OASIS foi 

o único a ser reeditado. A primeira edição do Projeto OASIS ocorreu entre os anos de 2009 e 

2010 e teve por objetivo: 



13 
 

[...] disseminar processos sociais, políticos e técnicos de formação empreendedora 
para estudantes do ensino médio, mediante a disponibilização de espaços de 
construção de conhecimentos e de intercâmbio de saberes e experiências [...] 
(SILVA, 2011, p 16). 

 
 

O Projeto OASIS de Intervivência Universitária visa complementar atividades do 

ensino regular, incluindo jovens em ações socioeducativas que contemplam temas como 

cidadania, participação social, empreendedorismo social, dentre outros. As linhas de atuação 

do projeto foram definidas com base nos temas geradores dispostos no edital nº23/2008 do 

Programa de Intervivência Universitária. Os temas propostos, à época, foram: a) saúde e 

educação pessoal/coletiva; b) organização social e associativismo; c) ecologia, legislação 

ambiental e utilização de recursos naturais; d) produção agrícola, zootécnicas e agroecológica; 

e) empreendedorismo, administração rural, negócios e contabilidade, e; f) informática e 

comunicação (EDITAL MCT/CNPq/CT-AGRONEGÓCIO/MDA – Nº 23/2008 – 

PROGRAMA INTERVERVIVÊNCIA UNIVERSITÁRIA, 2008). A segunda edição do 

Projeto OASIS reproduz o enfoque dado – em sua primeira edição – aos temas da organização 

social, da educação ambiental e do empreendedorismo, e incorpora ações nos campos da 

saúde, da arte e cultura e da produção agroecológica.  

Utiliza-se a expressão socioeducativa na caracterização do Projeto OASIS uma vez 

que na estratégia de formação executada na vigência da ação estão presentes, além da 

dimensão educativa, as dimensões social e política. Embora esteja em sua segunda edição, e já 

tenha sido submetido a processo investigativo de natureza qualitativa, o projeto de 

intervivência universitária “OASIS” se constitui como um ambiente de pesquisa pouco 

explorado. É sabido, Silva (2011) evidencia isso, que o Projeto OASIS exerce o papel de 

indutor de mudanças comportamentais junto aos seus participantes, não se sabe, no entanto, 

como essas transformações ocorrem, em que nível acontecem e não se tem uma estimativa 

geral do impacto do projeto sobre os jovens que por ele passam. 

A pesquisa toma como objeto de estudo o desenvolvimento humano dos jovens 

integrantes do projeto socioeducativo OASIS. Traz como pano de fundo uma discussão no 

campo da Educação em observância à natureza da ação cujos resultados estão sendo 

analisados. A ótica educacional a qual nos referimos neste trabalho tem fundamento naquilo 

que Rodrigues (1999) denomina Educação Popular. Para este a Educação Popular surge como 

uma estratégia de fomento à autonomia individual e das coletividades. 
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 Aborda os temas da emancipação social, da autonomia, da liberdade, porque é essa a 

perspectiva de desenvolvimento humano que se objetiva alcançar a partir da execução do 

projeto em questão, sobretudo face aos ideais de Educação Popular que arregimentam este 

processo de formação. As dimensões econômica e social permeiam toda a discussão levantada 

no estudo, isto porque a relação dos sujeitos centrais a esta pesquisa com o mundo material, 

com a realidade do município em que habitam e com os círculos sociais com os quais 

convivem, constitui-se elemento significativo ao desenvolvimento deste processo de 

investigação: as mudanças comportamentais e as mudanças de atitudes ocorrem a partir de 

processos interacionais, na relação dos sujeitos com seus semelhantes, mas também dos 

sujeitos com as coisas e com o seu meio ambiente.  

A preocupação reside em produzir um olhar abrangente e, ao mesmo tempo, incisivo 

sobre o resultado da passagem do jovem do interior do Rio Grande do Norte pelo processo de 

formação aventado pelo Projeto de Intervivência. Em esforço teórico recente Silva (2011) 

ocupou-se de tarefa parecida, no entanto, sob outra perspectiva. O estudo de Silva (2011) 

intitulado “Empreendedorismo Social e Protagonismo Juvenil: a Estratégia Socioeducativa do 

Projeto OASIS de Intervivência Universitária” objetivou “analisar a estratégia socioeducativa 

do Projeto de Intervivência Universitária OASIS, na formação de agentes de desenvolvimento 

comunitário, sob a perspectiva do empreendedorismo social”. A pesquisa de Silva (2011), em 

consonância com a sua opção pela análise qualitativa, deu-se junto a um número reduzido de 

sujeitos (jovens). Conforme considera este autor, a primeira edição do Projeto OASIS 

implicou, nos alunos participantes, mudanças de comportamentos e atitudes. Este processo de 

desenvolvimento foi analisado por Silva (2011) à luz dos aspectos do empoderamento, do 

capital social e do protagonismo juvenil. Na conclusão de sua dissertação o autor sintetiza 

algumas mudanças, identificadas pelos jovens, desencadeadas em função da ocorrência da 

primeira edição do projeto de intervivência: 

 
No aspecto do empoderamento [...] os desenvolvimentos dos alunos [...] foram 
variados e diferenciados e ocorreram: no aspecto ambiental, já que alguns passaram 
a ter uma relação de preocupação com o meio ambiente; na melhoria nas relações 
interpessoais; no desenvolvimento da autoconfiança [...]; no desenvolvimento da 
autonomia; e no aspecto da preocupação e busca por melhorias sociais. 
Na dimensão capital social foram identificados desenvolvimentos [...] dos atributos 
confiança e cooperação, fruto das relações construídas pelos jovens ao trabalharem 
em grupo. [...] A participação cívica foi um atributo em o desenvolvimento foi 
percebido de modo restrito. 
No aspecto do protagonismo juvenil foi observado o desenvolvimento de ações 
visando à geração de benefícios sociais, idealizados e realizados a partir de grupos 
[...] (SILVA, 2011, p. 98-99). 
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Como possibilidade para a realização de outros estudos o autor sugeriu investigação a 

respeito do aspecto do desenvolvimento político dos jovens participantes do projeto. Neste 

texto, tomamos também como ponto de reflexão a extensão do conceito de desenvolvimento 

unidimensional à complexidade das necessidades humanas, atentando para as especificidades 

das experiências vividas pelos jovens que compõem a Intervivência OASIS 2011-2012. A 

este respeito, destaca-se ainda a necessidade, a partir da leitura do estudo de Silva (2011), de 

aprofundar quesitos atinentes às realidades nas quais os jovens beneficiados pela ação e suas 

respectivas turmas estão inseridos (condição da educação local frente ao contexto regional e 

oportunidades de desenvolvimento existentes em cada município). 

Dito isto, queremos dar destaque àquilo que a pesquisa acrescenta à discussão iniciada 

por Silva (2011) a respeito dos efeitos do Projeto de Intervivência na vida dos jovens 

participantes da ação de extensão. Na revisão da literatura, convidamos para o debate autores 

que contribuíssem com esse novo olhar sobre um objeto já estudado. Temos ciência de que o 

estudo não esgota as possibilidades de investigação no que tange aos resultados do Projeto 

OASIS, haja vista a extensão de dimensões pelas quais o objetivo da ação transita 

(desenvolvimento local, empreendedorismo social, protagonismo juvenil, associativismo, 

economia solidária, entre outras), e muito menos satisfaz à inconclusão de estudos anteriores. 

Feito por “seres inacabados”, nos lembra Freire (1979), o nosso esforço é de acréscimo e 

complementação em busca do conhecimento. 

Assim, a intenção é produzir análise acerca do impacto do Projeto OASIS sobre 

determinada população (jovens - sujeitos da pesquisa), que está inserida dentro de um projeto 

socioeducativo com objetivo de complementaridade (ambiente da pesquisa), sujeita a 

impactos que dizem respeito ao desenvolvimento humano (modelo teórico e objeto de 

estudo). Quando nos referimos ao termo desenvolvimento humano queremos estabelecer 

comunicação direta com o construto, interpretado – resumidamente – como um caminho 

alternativo ao que prescreve o paradigma desenvolvimentista (objeto de crítica de teóricos 

como Milton Santos e Amartya Sen), formulado pelo chileno Max-neef (1993), autor do livro 

e modelo teórico Desenvolvimento da Escala Humana (tradução do original Desarrollo a 

Escala Humana).  

A hipótese de que a estratégia socioeducativa do Projeto OASIS produz mudanças no 

desenvolvimento de jovens que o integram já foi satisfeita e sua aceitação consta em Silva 

(2011). A inquietação por traz deste processo investigativo se refere ao nível (mensuração) 

em que esse ganho se dá e à dimensão (ao tamanho) da mudança, no ponto de vista do 
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coletivo e do individual.  O problema de pesquisa que orienta o nosso debate e exige resposta 

ao final da investigação é saber em que medida a implementação do Projeto OASIS tem 

provocado mudanças no desenvolvimento humano dos jovens que dele participam? 

As nossas categorias de análise estão organizadas a partir de duas dimensões analíticas 

mais abrangentes. Em nosso estudo, trabalhamos com necessidades humanas de duas 

naturezas: as necessidades existenciais e as necessidades axiológicas As necessidades 

existenciais são tomadas – nesta dissertação – como dimensões, as necessidades axiológicas, 

por sua vez, são as unidades de análise da investigação, denominadas de fatores. As 

dimensões de que tratamos são a necessidade existencial ser e a necessidade existencial fazer. 

Em cada um destas dimensões dispomos de subconjuntos de variáveis observadas, 

denominadas na teoria (MAX-NEEF, 1993) de satisfatores, estas variáveis compõem os 

fatores (variáveis latentes), representantes das cinco necessidades axiológicas aportadas na 

pesquisa: entendimento, participação, criação, identidade e liberdade. Todas estas dimensões 

e categorias de análise foram extraídas do modelo de Desenvolvimento na Escala Humana de 

Max-neef, sem adição ou redução de sentido. 

A pesquisa tem por objetivo central mensurar a dimensão dos impactos no 

desenvolvimento humano dos jovens em decorrência de sua inserção na estratégia 

socioeducativa do Projeto OASIS. Como desdobramento do problema de pesquisa proposto, 

bem como do objetivo geral vislumbrado, dispomos de quatro questões de pesquisa, as quais 

buscamos satisfazer ao longo do nosso processo investigativo: 

As questões desta pesquisa são: 

a) Qual o nível de mudança no desenvolvimento humano que o Projeto 

OASIS provoca sobre os sujeitos que dele participam? 

b) Quais os fatores que melhor explicam as mudanças ocorridas no 

desenvolvimento humano dos jovens participantes do projeto? 

c) Quais os fatores limitantes do desenvolvimento humano próprios ao Projeto 

OASIS? 

d) Existe correspondência empírica entre o modelo teórico aportado e o 

comportamento das variáveis constituintes da amostra? 

Esta pesquisa se caracteriza, ainda, como uma oportunidade para estudar assunto 

pouco abordado na esfera acadêmica, sobretudo no campo da Administração, além de analisar 

contribuições que a universidade pode trazer àqueles que formalmente não a integram, 
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verificando os impactos de uma estratégia de extensão universitária que incorpora atividades 

de ensino e pesquisa. 

No campo da Administração, revelam os resultados de varreduras realizadas no Banco 

de Teses e no Portal de Periódicos da CAPES, não existem estudos que se dedicam à análise 

de projetos sociais à luz do desenvolvimento humano. Vários outros estudos, produzidos por 

pesquisadores das áreas de psicologia, economia e sociologia, que têm como foco a discussão 

acerca de resultados alcançados por projetos socioeducativos no campo foram localizados, no 

entanto, não identificamos correspondência alguma com a perspectiva analítica que utilizamos 

(modelo de Desenvolvimento na Escala Humana vesus modelo de Equações estruturais). O 

nosso estudo, então, dá-se no sentido de fornecer um novo caminho para a investigação da 

eficácia de projetos socioeducativos complementares no campo. Os resultados poderão indicar 

a necessidade de mudanças na estratégia de edições futuras do Projeto OASIS bem como 

sugerir a oferta de outros editais e de outros tipos de investimentos, direcionados a este tipo 

de iniciativa, por parte de instituições públicas, universidades e outros setores da sociedade. 

Transversalmente, a discussão se enche de intenção no sentido de atender a 

necessidade de reformas no “ensinar” e no “fazer” administrativos. Estruturamos o nosso 

pensamento sobre as organizações em função da substituição progressiva de uma lógica 

reprodutivista hegemônica por outra, a lógica de mudança. No campo administrativo, as 

escolas de pensamento que dão conta da dimensão comportamental no ambiente 

organizacional, recorrentemente associam a demanda pelo desenvolvimento humano à 

questão da efetividade das organizações. Nesta direção, a satisfação das necessidades 

humanas fundamentais só encontra justificativa na medida do impacto que o desenvolvimento 

humano produz em termos de receitas para as organizações. É preciso pensar as organizações 

para além da instituição mercado, fugir da “[...] definição restrita de administração centrada 

na predominância do fator capital e na preocupação do enriquecimento individual” 

(AKTOUF, 2005, p. 152). Na esfera da Ciência Organizacional, as nossas reflexões 

importam, particularmente, ao campo da Gestão Social. Para França Filho (2008) o objeto 

desse tipo específico de organização é, sobremaneira, a gestão das demandas e necessidades 

do social. 

A realização da pesquisa é relevante para a sociedade brasileira, especialmente aquela 

envolvida na dinâmica escolar, vinculada ao meio rural, e para o meio acadêmico, pois intenta 

revelar contribuições e limites da iniciativa de Intervivência Universitária que se volta ao 

desenvolvimento humano e utiliza estratégias de Educação Popular. Através da pesquisa 
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damos continuidade ao processo de investigação da validade da estratégia socioeducativa do 

Projeto de Intervivência OASIS na promoção do desenvolvimento de indivíduos e 

coletividades.  

Utilizamos em nossa redação a primeira pessoa do plural porque compreendemos o 

nosso texto como o resultado de uma construção coletiva e merecedora de uma pessoalidade. 

O emprego do índice de indeterminação não encontra correspondência, na perspectiva da 

escolha por um pensamento crítico, no resgate da dimensão humana que fazemos objetivamos 

produzir através do nosso processo de inquirição. O uso deste elemento gramatical produziria 

como efeito em nossa discussão o distanciamento do substantivo humano sem o qual não faria 

sentido qualquer construção no campo do conhecimento. 

Este trabalho está estruturado em oito capítulos, incluindo esta introdução quando 

apresentamos o viés epistemológico sobre o qual se assenta a pesquisa. Junto, tecemos 

considerações a respeito da intenção do trabalho, definimos os termos essenciais à 

compreensão do texto e apresentamos as possibilidades de preencher uma lacuna do 

conhecimento a partir do estudo em tela. Expomos também as questões de pesquisa e os 

objetivos geral e específicos que norteiam a execução da análise. O capítulo de número 2 

aborda o tema da impotência do modelo tradicional de educação frente aos desafios do 

desenvolvimento humano de sujeitos do campo. O capítulo seguinte (terceiro) discute sobre 

conceito de juventude, apresenta um panorama nacional a respeito da implementação de 

projetos socioeducativos – para a juventude – na forma de políticas públicas e analisa como 

essas ações provocam mudanças nos seus beneficiários. O quarto capítulo foi construído com 

a intenção de apresentar o espaço de investigação onde se desenrola a pesquisa: Projeto 

OASIS. Neste capítulo apresentamos aspectos gerais sobre a organização do projeto e 

algumas particularidades acerca dos municípios envolvidos. A descrição do modelo teórico do 

estudo compõe todo o quinto capítulo. O sexto capítulo trazemos a caracterização da pesquisa 

e detalhamos o percurso metodológico empregado para a coleta, tratamento e análise dos 

dados. No capítulo sete dispomos da descrição e análise dos resultados e, por fim, no último 

capítulo, trazemos as considerações produzidas ao término do processo de investigação. 
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2. O PAPEL DA EDUCAÇÃO DO CAMPO NA (RE)CONSTRUÇÃO DO IDEAL DE 

DESENVOLVIMENTO 
 
 
 

A palavra de ordem que na atualidade tem impulsionado o ideal desenvolvimentista é 

sustentabilidade. As discussões a respeito da pluralidade de que trata essa “nova” perspectiva 

de desenvolvimento têm ocupado espaços significativos, seja nos acessíveis – em se tratando 

da civilização ocidental – veículos de comunicação, nas pautas dos movimentos 

socioambientalistas, seja no âmbito da produção do conhecimento científico. Terá, o homem 

“natural” (AKTOUF, 2005), tomado consciência dos impactos de sua presença no mundo, dos 

efeitos que a sua “economia” – ou melhor, crematística – tem impingido nas relações 

estabelecidas com os seus iguais (dimensão social)? Descobriu, ele mesmo, a finitude dos 

recursos naturais e, em tempo similar, a dívida que contraiu como decorrência de dois séculos 

e meio de uma relação inconsequente com o mundo? A pergunta que se faz central à 

construção do argumento que defendemos é: o homem realmente aprendeu – ensinou-se, 

conforme indica Freire (1979) – a conviver (viver com: ele, as coisas, o mundo)? 

Na convivência com ele, ou seja, com outros exemplares de seu espécime, observamos 

que a denominada “corrente da hipercompetitividade” tem galgado, ainda e, apesar da 

emergência de teorias críticas sobre o novo contrato social, o status de condição irreversível, 

como se não houvesse outra possibilidade de “ser” (MAX-NEEF, 1993), possibilidade 

fundamentada numa racionalidade substantiva (RAMOS, 1989).  Predomina, no ínterim das 

organizações, da relação entre os homens, nos convence Santos (2007), a “racionalidade 

indolente”, autodita exclusiva. Constitui-se desafio, então, (re)pensar o mundo, diz este autor, 

a partir de uma “diversidade epistemológica inesgotável”, irrestrita. A racionalidade 

indolente, em sua busca pela verdade, ocupa-se por reduzir – quase que extinguindo – a 

complexidade das relações sociais, objetivando criar padrões de comportamento, 

convencionado como “Síndrome Comportamentalista” em a Nova Ciência das Organizações 

de Ramos (1989), e se adequa à manutenção de uma lógica estritamente favorável à 

reprodução das estruturas do capital, quiçá, do mercado. 

 É nessa perspectiva, discorre Freire (1987), que a educação formal tem sido 

operacionalizada, reforçando o “banqueirismo” da transmissão de informações que este 

mesmo autor anuncia. A humanidade, induzida por estes processos educacionais irreflexivos, 
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esquece-se do seu passado, e o homem distancia-se, cada vez mais, de sua natureza solidária – 

para Aristóteles (apud AKTOUF, 2005), o homem é um ser de comunidade.  

Conta-nos o sociólogo italiano De Masi (1999) que as estruturas que delimitam o 

nosso modelo de sociedade atual – hegemônico no ocidente – são produtos novíssimos, dada 

a extensão da história da humanidade, fabricados no seio do capitalismo industrial e 

endossados pela sua evolução. Qual a história da organização social que nos precede? O fato é 

que nem sempre foi o “cálculo utilitário das consequências” pano de fundo do convívio entre 

os homens. “Nossas relações mútuas são agora apenas ocasional e fragmentariamente 

baseadas na ‘experiência genérica’, na ‘apreensão’ concreta de uma pessoa ‘por uma outra’ 

(GIDDENS, 2003)”. Não que seja o nosso desejo reconduzir a sociedade moderna, num 

caminho homogeneizante que também desacreditamos, ao estado dos sistemas sociais 

primitivos (tribais) ou pré-industriais (sociedade dividida em classes); não que estejamos 

cegos frente aos avanços que a modernidade emprestou ao bem-estar (saúde, tecnologia, 

informação etc.) do homem – mesmo que de modo não globalizado como se apregoa 

(AKTOUF, 2005). Longe disso, a nossa reflexão se dá no sentido de (re)descobrir, em 

substância, uma liga que incite nesse homem o desejo, crítico e politizado, o desejo da 

construção, utópico (por que não?), de uma sociedade menos desigual. 

No livro intitulado A Sociedade Afluente, Galbraith (1987, p. 1) apresenta, no 

argumento inicial, a ideia de que “a riqueza tem suas vantagens e a tese contrária, embora 

frequentemente defendida, nunca se provou muito persuasiva”. Dessa forma, compreendemos 

que a emancipação representa muito mais que a melhoria no potencial de consumo do homem 

em ascensão. Em outras palavras, a opção que fazemos, ao apresentar essa necessidade de 

libertação (como passo inicial no caminho do desenvolvimento), passa, sem dúvida, pelo 

aspecto econômico (financeiro), mas não se acaba nele. A pobreza política (DEMO, 2002), ou 

a falta de capacidade do homem em fazer uma leitura crítica acerca do contexto em que se 

insere e de, portanto, ser o protagonista de sua história é, talvez, o desejável enriquecimento 

que defendemos. A solução a este quadro de desigualdade, já elevado e ainda crescente, 

estaria na atitude não convencional de reduzir os demônios ao invés de aumentar o número de 

bens (GALBRAITH, 1987). Admitimos a impossibilidade de (re)pensar um mundo melhor a 

partir da implementação de soluções, baseadas na acumulação, que fizeram deste um “mundo 

pior”. Segundo Sen (2000), a liberdade demanda ocupar a intenção finalística de todo o 

processo de desenvolvimento. Esta liberdade, agora liberdade substantivada, transcende a 

compreensão tradicional que antagoniza êxito e fracasso, os bem-sucedidos dos falidos, e se 
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aproxima da condição de “determinante principal da iniciativa individual e da eficácia social”. 

O homem livre, na ótica de Sen (2000), pode cuidar-se melhor, educando-se (motivado pela 

descoberta do conhecimento), e, em cuidando de si, poderá envolver-se no cuidado de outros 

e passará a influenciar mudanças no mundo que está. 

A educação e a escola, para um segmento social instalado em um dos elos mais fracos 

no conjunto das relações sociais (neste caso, a população rural dos pequenos municípios 

potiguares), desempenham um papel fundamental, pois atuam como instrumentos poderosos 

na superação das incertezas, no resgate social e no alcance de melhores condições de vida 

(OLIVEIRA, 2009). Arroyo (2004 apud OLIVEIRA, 2009) defende que as especificidades da 

educação do campo e da escola do campo estão diretamente relacionadas com as 

particularidades do meio rural e de sua função social.  A satisfação dessas especificidades, 

indica o autor, deve se dar através de um projeto de inserção do campo no conjunto da 

sociedade. De acordo com Antonio (2010), a Educação do Campo tem por desafio romper 

com a filosofia educativa liberal, onde a prática social é apenas idealizada e não mediada. 

Acrescenta o autor que esta ausência de mediação é resultado de como a escola e seus 

processos formativos passaram a estranhar a materialidade do trabalho social, incorrendo 

numa formação escolar dissociada da formação integral entre educação intelectual, educação 

corporal, educação tecnológica e, principalmente – acrescentamos – política. Resgatamos aqui 

os pressupostos marxistas necessários à realização integral do indivíduo, fundamentos para 

uma educação libertária corroborados em nosso texto pelas ideias de Max-neef (1993), Sen 

(2000) e Ramos (1989): 

 
[...] a educação deve ter por finalidade a criação desse homem completo. Uma vez 
tal finalidade colocada, o meio vislumbrado para concretizá-lo – gestado no ventre 
da própria sociedade capitalista – é constituído pela união entre ensino e trabalho, 
que não é outra coisa senão a reunião da teoria e da prática, do trabalho intelectual e 
do trabalho manual (NOGUEIRA, 1993, p. 145 apud ANTONIO, 2010, p. 174). 
 

Segundo as informações constantes em Ferreira e Alves (2009) entre os anos de 1996 

e 2006 a população rural brasileira na faixa de idade entre 0 e 29 anos diminuiu em termos 

absolutos – os registros dão conta de uma redução da ordem de 3 milhões de pessoas. 

Diferentes estudos mostram que a busca por maiores níveis de escolaridade é ponto 

importante à explicação do movimento de saída do jovem do mundo rural para os centros 

urbanos.  

Os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) do ano de 2007 

evidenciam a situação desfavorável da educação entre jovens rurais quando comparada com a 
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dos jovens urbanos.  Segundo o PNAD 2007 (IBGE, 2007), a taxa de analfabetismo 

observada junto à juventude rural é aproximadamente seis vezes maior que a observada entre 

os jovens nos centros urbanos (4,08% no campo conta 0,64% nas cidades). Fato de agrave a 

esta circunstância é que a educação fornecida pelas escolas nos centros urbanos raramente 

privilegiam aspectos que valorizem a realidade rural.  

Do outro lado, no campo, o ensino público rural, mais que o urbano, sofre pela 

ausência de condições gerais mínimas à garantia de um ensino de qualidade. Obstáculos de 

ordem política, econômica e cultural também assolam os processos convencionais de 

educação do jovem rural. O número restrito de escolas nos pequenos municípios brasileiros 

associado às dificuldades na administração do transporte escolar junto às comunidades mais 

afastadas das sedes municipais, à falta de recursos financeiros das famílias dos alunos para a 

viabilização de transportes alternativos, à necessidade de presença mais permanente de jovens 

nas atividades agropecuárias (de base familiar), ao desinteresse pelo estudo causado, em 

muitos casos, pela inadequação dos conteúdos à realidade social que estes jovens vivem, são 

tópicos que não esgotam as limitações relativas à condição do ensino público, da educação 

formal, em ambientes rurais (FERREIRA E ALVES, 2009). É de se suspeitar que o 

argumento defendido por Pochmann (2004) de que a maior parte dos jovens procura, na 

atualidade, perseguir o ciclo educacional, adiando a inserção no mercado de trabalho para 

depois dos 20 anos, não se estende ao contexto da juventude rural. 

A Educação Popular (SALES, 1999), neste contexto, desponta como um caminho 

alternativo ao processo de “escolarização” tradicional. A proposta de construção de uma 

sociedade liberta da política cognitiva que mantém a estrutura do mercado no centro das 

relações sociais se constitui finalidade do processo educacional que a educação popular 

pleiteia desencadear. Na Educação Popular a socialização política é encarada como ponto de 

partida à estruturação de atitudes transformadoras a serem implementadas pelos “inconclusos 

sujeitos” (FREIRE, 2011). 

A perspectiva da Educação Popular aponta, portanto, para a necessidade de ampliação 

do escopo, o da restrita “escolarização”, sobre o qual estão assentados os processos 

educacionais formais na atualidade. Remete-se a uma formação com olhar crítico e consciente 

a respeito das contradições sociais por trás do sistema de produção capitalista. O olhar da 

Educação Popular se dirige à construção de uma via de acesso irrestrita e democrática ao 

saber, no sentido de fornecer aos marginalizados do sistema a real possibilidade de domínio 

de sua própria existência. No tópico seguinte, trazemos para discussão reflexões acerca do 



23 
 

baixo potencial de explicação da realidade educacional brasileira fornecido pelos métodos 

convencionais de avaliação. 

 

 

2.1  A Falência dos modelos convencionais para avaliação da educação 
 
 
Na literatura, são diversos os estudos que tratam de modelos e métodos para a 

avaliação de processos educacionais. Instrumentos construídos de forma a captar os efeitos 

das especificidades associadas à territorialidade, às condições socioeconômicas locais, às 

características demográficas populacionais etc. Avanços metodológicos representativos, como 

– por exemplo – a incorporação de variáveis explicativas que representam a influência de 

elementos extraescolares (níveis de desenvolvimento particulares à realidade local), também 

são foco de estudos recentes (OLIVEIRA, 2009; BARDEN, 2009). No entanto, o conjunto 

das contribuições a que se referem à evolução das estratégias de avaliação educacional não 

escapam ao pragmatismo da relação desenvolvimento da educação versus desempenho 

escolar. Dito de outra forma, é sob estes trilhos que se desenham as políticas públicas 

educacionais, cujo  resultado finalístico e a medida de efetividade se baseiam, quase que 

exclusivamente, na ganho de capacidade individual do aluno para a produção de melhores 

resultados em seus boletins escolares. Conforme evidencia Oliveira (2009), mais de 90% da 

variância total explicada pelos modelos convencionais de avaliação educacional estão 

estruturadas sob atributos relativos às características socioeconômicas individuais do aluno, as 

condições objetivas gerais de vida de sua família e da comunidade na qual se inserido.  

Os métodos e modelos disponíveis na literatura para a realização de análises voltadas à 

medição da qualidade de processos educacionais (no Brasil), estão baseados, exclusivamente, 

na objetividade, simplicidade e “superficialidade” de informações de fácil aferição. Estes são 

atributos característicos, por exemplo, dos dados quantitativos colhidos junto através da 

“Prova Brasil” (para o caso do Índice de Desenvolvimento da Educação básica – Ideb – de 

escolas e municípios), do Sistema de Avaliação da Educação Básica (no caso dos Idebs nos 

estados e nacional), e do Censo Escolar (que mede, basicamente, a taxa de aprovação do 

alunado em suas respectivas escolas), componentes fundamentais do Ideb (o principal índice 

norteador das políticas educacionais direcionadas ao aperfeiçoamento da educação básica 

brasileira). O Ideb foi formulado no sentido de ser um indicador do desenvolvimento 
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educacional sensível tanto à dinâmica do desempenho dos alunos em exames padronizados 

quanto ao fluxo escolar (níveis de aprovação/reprovação). Conforme Fernandes (2007, p. 16), 

 
O indicador [...] é o resultado da combinação de dois outros indicadores: a) 
pontuação média dos estudantes em exames padronizados ao final de determinada 
etapa do ensino fundamental (4ª e 8ª séries) e 3º ano do ensino médio; e b) taxa 
média de aprovação dos estudantes da correspondente etapa de ensino. 
 
 

 Este mesmo autor advoga em favor da usabilidade do Ideb quando enaltece a 

facilidade de compreensão, a simplicidade do cálculo e à aplicabilidade que envolvem à 

construção e apresentação do indicador. 

 A que realmente serve o redimensionamento da qualidade da educação formal? 

Continuaremos a reduzir sua importância à observação do aumento da habilidade dos alunos 

em produzir desempenho satisfatório em avaliações conteudistas e tecnocratas? Este texto 

incorpora a tese de que a educação, compreendida dentro de uma perspectiva formal ou 

alternativa (complementar), “ é o mais adequado instrumento de política pública para a 

solução de problemas cruciais da sobrevivência e do desenvolvimento das sociedades [...]” 

(CEPAL apud OLIVEIRA, 2009, p. 6). Os processos educacionais, então, devem ser 

entendidos como parte de uma estratégia maior (no conjunto de políticas públicas diversas) 

voltada para o desenvolvimento humano, a partir da satisfação de necessidades humanas 

fundamentais. As medidas de desempenho escolar, neste sentido, passam – em nossa análise – 

a serem vistas como meio (e não a finalidade) ao processo de desenvolvimento humano por 

que responde a dimensão educacional. 

O espaço informacional que alimenta a discussão produzida nesta dissertação é 

distinto do ambiente escolar tradicional. Tratamos aqui dos efeitos associados a processos 

socioeducativos utilizados como estratégia complementar na satisfação da necessidade de 

entendimento, componente do modelo de desenvolvimento humano que subsidia a pesquisa 

(ver capítulo 4). A complementaridade de que falamos refere-se às demandas por 

(re)formulação ou efetivação de políticas educacionais específicas ao ambiente rural dado o  

déficit que a educação do campo apresenta, observado – ainda que por meio das incompletas 

análises disponíveis (a exemplo do Ideb), em relação à educação nos grandes centros urbanos. 

Oliveira (2009, p. 19), apresenta argumentos – com lastro em informações estatísticas – no 

sentido de reunir atenção para a realidade atinente à desigualdade nos processos de 

desenvolvimento educacional do campo em relação ao desenvolvimento educacional urbano: 
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As análises disponíveis na dimensão territorialidade, nas categorias urbana e rural, 
identificam a desigualdade educacional em termos do desempenho dos alunos, 
relacionando-o com os fatores associados à baixa condição socioeconômica dos 
alunos e da comunidade que também frequenta a escola, bem como a alguns 
aspectos relativos à escola, destacando-se a precariedade na infra-estrutura e a 
inadequada formação dos recursos humanos, principalmente em termos de 
escolaridade formal dos professores. 

 
 

Compreendemos que o gap qualitativo (mesmo que medido do ponto de vista 

estritamente quantitativo) em processos de educação formal, tem reflexo direto no 

desenvolvimento humano dos jovens residentes no campo, haja vista a importância social que 

a instituição escola desempenha no âmbito dos pequenos municípios brasileiros. As escolas 

são espaços, por excelência, de interação social, um lugar de encontro dos membros de uma 

comunidade. Estamos envolvidos, contudo, com uma ação educativa que extrapola os limites 

do ambiente escolar convencional. O projeto OASIS de intervivência universitária é 

construído em diversos ambientes comuns ao cotidiano da juventude que o integra (família, 

escola, comunidade, território). Enquanto ação socioeducativa, guarda a intenção de 

complementar os processos formais desenvolvidos no ensino regular através da oferta de 

percurso formativo (oficinas, roteiros de pesquisa, implementação de projetos) que intenta 

contemplar as dimensões política, social, economia e ambiental em suas especificidades 

referentes ao processo de desenvolvimento da juventude do campo (SILVA, 2011). Faz-se 

importante, então, reconhecer a importância de outras esferas nas quais se dá o desenrolar da 

vida humana e que também exercem papel fundamental no processo educacional de homens e 

mulheres (BARBOSA, 2004). 

Temos o conhecimento da ocorrência de estudos que se ocuparam de: a) discutir as 

origens históricas, multidimensionais (cultura, economia, política e sociedade), por trás da 

condição desqualifica, em linhas gerais, da escola do campo no comparativo com a condição 

da média das escolas urbanas; b) caracterizar os desafios que se impõem ao desenvolvimento 

de territórios rurais (pelo viés econômico formal na maioria das vezes); c) construir 

instrumentos para medida do desenvolvimento educacional (visto como, reduzidamente, 

melhoria no desempenho escolar) adequados à realidade do campo; d) demonstrar a 

necessidade e o efeito de ações socioeducativas suplementares face à condição desqualificada 

da juventude rural frente à de seus iguais, habitantes dos centros urbanos (estudos sobre o 

PROJOVEM, PRONATEC, PRONAF JOVEM, entre outros).  

A presente pesquisa envolve, entretanto, campo investigativo pouco explorado na 

literatura sobre avaliação de projetos socioeducativos. Seu conteúdo inovador está, em 
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primeiro lugar, na abordagem de um método avaliativo que transcende o “lugar comum” onde 

se convencionou associar desenvolvimento educacional à obtenção de altos níveis de 

desempenho escolar. Em seguida, porque resgata a função substantiva de todo o processo 

educacional (FREIRE, 1979) que reside na possibilidade de libertação, ou seja, a 

possibilidade de satisfação de necessidades humanas fundamentais ao desenvolvimento dos 

sujeitos. E, por último, este estudo inova quando assume o desafio de produzir uma análise 

paramétrica fazendo uso de variáveis complexas por entendermos que “as condições 

subjetivas tem sido mais significativas para representar o bem-estar das pessoas” (BARDEN, 

2009, p. 80). 

De modo a tornar clara a exposição do objetivo deste trabalho, a fim de evidenciar a 

sua pertinência e sua inovação analíticas, esquematizamos graficamente (figura 1) o 

enquadramento dado ao objeto de pesquisa sobre o qual construímos essa investigação: 

Figura 1 - Lócus de atuação de projetos socioeducativos complementares 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Elaborado pelo autor (2013). 

 

O conceito de educação do campo adotado no texto se constitui em resposta à 

perspectiva de ensino urbanizada e urbanizadora que vem sendo oferecida à população que 

vive no meio rural. Para Molina (2003; 2004 apud OLIVEIRA, 2009), políticas educacionais 

descontextualizadas conduzem os sujeitos por elas assistidos ao estranhamento de sua própria 

realidade, obstaculizando a construção de identidades e, por conseguinte, prejudicando 

processos de inserção socioeconômicos. A opção pela adoção da expressão “educação do 

campo”, em detrimento da expressão “educação no campo”, justifica-se pelo argumento de 

que os processos educativos devem ser construídos com e para os sujeitos, mediatizados pelas 

suas realidades, a fim de gerar nestes um sentimento de protagonismo de seu próprio 
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desenvolvimento (autonomia). A educação como ação libertadora de que Freire (1997) fala, 

deflagra-se, somente, quando a demanda pelo reconhecimento da condição de opressão a que 

estão submetidos é satisfeita nos sujeitos. 

O processo desqualificador no qual, historicamente, encontra-se imersa a população 

campesina é, também, alvo de programas educacionais dedicados à realidade periférica vivida 

por municípios localizados em territórios vocacionados à produção agrícola. Destacamos, no 

momento, dois estereótipos associados à relação entre homem do campo versus homem da 

cidade. O primeiro destes estereótipos diz respeito à visão lançada, por parte dos sujeitos 

urbanizados, sobre os sujeitos do campo, onde predomina a imagem do homem ingênuo, 

desajeitado, acomodado, desinformado e pouco hábeis para a inserção nos estudos 

(OLIVEIRA, 2009). Do outro lado, concordamos com Freire (1997, p. 69), o homem do 

campo tende a superestimar a competência do homem da cidade. 

 
De tanto ouvirem de si mesmos que são incapazes, que não sabem nada, que não 
produzem em virtude de tudo isto, terminam por se convencer de sua 
“incapacidade”. Falam de si como os que não sabem e do “doutor” como o que sabe 
e a quem devem escutar. [...] Não são poucos os camponeses que conhecemos em 
nossa experiência educativa que, após alguns momentos de discussão viva em torno 
de um tema que lhes é problemático, param de repente e dizem ao educador: 
“Desculpe, nós devíamos estar calados e o senhor falando. O senhor é o que sabe; 
nós, os que não sabemos”. 

 
  
Na literatura (ABRAMOVAY, 2000; CAMARANO; BELTÃO, 2000; WANDERLY, 

2000; VEIGA, 2001), tem sido objeto de críticas os parâmetros convencionalmente utilizados 

para distinguir populações rurais de populações urbanas. Segundo Oliveira (2009), a 

constatação da predominância de zonas urbanas no Brasil, conforme sugerem os dados 

oficiais (IBGE, 2012) onde apenas 14,2% dos domicílios brasileiros são caracterizados rurais, 

é construída por meio de critérios que precisam ser revistos. São considerados domicílios 

urbanos aqueles alocados nas sedes municipais. Destarte, o cálculo da taxa de urbanização 

desconsidera as características geográficas, econômicas e sociais dos pequenos municípios 

brasileiros: “[...] nem mesmo a densidade demográfica dessas áreas é considerada – um dos 

principais indicadores das concentrações populacionais próprias das cidades que as distingue 

dos níveis de rarefação que caracterizam o campo” (OLIVEIRA, 2009, p. 24). 

Compreendemos, para efeito deste estudo, que municípios dos jovens envolvidos no processo 

de investigação possuem características sociais, econômicas e culturais que os condicionam 

como eminentemente rurais. 
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O projeto de intervivência universitária OASIS, então, incide sobre a condição de 

ruralidade vivenciada pela juventude que dele participa com ações que articulam 

conhecimentos e práticas úteis à realidade do campo e ao processo de desenvolvimento dos 

indivíduos. Silva (2011) expõe que o Projeto OASIS tem por objetivo, também, formar jovens 

para atuação como agentes de desenvolvimento local, essa atuação, por conseguinte, é 

potencializada dado o envolvimento que estes sujeitos passam a ter com os problemas 

enfrentados por seus municípios a partir do seu envolvimento com o projeto. 
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3. JUVENTUDE RURAL E PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS NO CAMPO 
 
 
 
A discussão acerca do tema da juventude rural é colocada no sentido de introduzir  as  

especificidades relativas a este estrato social que possui uma dinâmica particular e diversa se 

observadas as diferenças regionais e, principalmente, a natureza do espaço que os  jovens 

habitam. Discutir atributos característicos à juventude brasileira e, em seguida, evidenciar os 

possíveis aspectos que explicam a singularidade na dinâmica da juventude campesina é a 

intenção deste capítulo. 

Argumentam Ferreira e Alves (2009, p. 245) que a juventude rural, sobretudo aquela 

vinculada ao contexto da agricultura familiar, como é o caso da maior parte dos jovens do 

Projeto OASIS, “possui especificidades que expressam os diferentes papéis que lhes são 

atribuídos ou esperados”, papéis estes substancialmente distintos dos que acometem jovens 

inseridos em outros contextos socioeconômicos. Ainda segundo os autores, a juventude rural 

guarda importância fundamental no processo de reprodução social do campo e no 

desenvolvimento da agricultura familiar. No caso do Brasil, as especificidades de que falamos 

são acentuadas pelas diferenças regionais. Estas diferenças possuem evidências, por exemplo, 

na observação da heterogeneidade dos padrões socioeconômicos e nos diferentes processos de 

construção cultural incorridos ao longo do tempo no território brasileiro. É fato recorrente no 

Brasil a associação de problemas sociais às experiências vividas pela juventude. Esta 

vinculação se estende em um contexto mais amplo que aquele restrito à vida do jovem rural.  

Os programas governamentais e o ferramental das políticas públicas, entretanto, não se 

ocupam de tratar destas questões respeitando as diferenças sobre as quais os vários contextos 

vivenciados pelos jovens se constroem. O quadro 1 apresenta o panorama recente das ações 

do governo federal brasileiro direcionadas à juventude, evidenciando  que a discussão 

referente ao desenvolvimento de jovens ocupa espaço significativo na agenda de governo. A 

preocupação com a relação juventude, trabalho e educação tem sido específico no âmbito das 

políticas públicas esboçadas pelo governo do Brasil (FRIGOTTO, 2007). Os termos jovem, 

juventude e jovem rural, são dimensionados sob o mesmo valor, tornando-se naturalizados 

(FERREIRA E ALVES, 2009). 
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Quadro 1 - Programa para a juventude do governo federal – Brasil, maio de 2009 

Programa Órgão Principais benefícios 
oferecidos Público-alvo 

Eixo 1 – Elevação de escolaridade, qualificação profissional e cidadania 

1. ProJovem 
 

Modalidade 1: 
ProJovem Urbano – 

reformulação do antigo 
ProJovem 

 

SNJ 

Certificação do ensino 
fundamental e de capacitação 
inicial ao mudo do trabalho; 

desenvolvimento de 
experiências em ações 

comunitárias; pagamento de 
auxílio financeiro de R$ 

100,00/mês, pago durante 20 
meses 

Jovens entre 18 e 29 anos 
que sabem ler e escrever, 

mas não concluíram o 
ensino fundamental, 

membros de famílias com 
renda mensal per capita de 

até meio salário mínimo 

Modalidade 2: 
ProJovem Adolescente – 
reformulação do Agente 

Jovem 
 

MDS 

Oferta de atividades 
socioeducativa por um período 

de 24 meses, com a introdução a 
conhecimentos sobre o mundo 

do trabalho; desenvolvimento de 
habilidades gerais e estimulo a 
práticas associativas; auxílio 

financeiro de R$ 30,00 pago às 
famílias; 

Jovens entre 15 e 17 anos 
pertencentes a famílias em 

condição de extrema 
pobreza e beneficiarias do 
Programa Bolsa Família, 
egressos ou que estejam 

cumprindo medidas 
socioeducativas, egressos 

do Peti e egressos ou 
vinculados a programas de 

combate ao abuso e à 
exploração sexual 

Modalidade 3: 
ProJovem Trabalhador – 
reorganiza o Consórcio 
Social da Juventude, 
Juventude Cidadã, 
Empreendedorismo 

Juvenil e incorpora o 
Escola de Fábrica; 
submodalidade em 

execução: Juventude 
Cidadã 

 

MTE 

Profissionalização; elevação de 
escolaridade; experiências em 

ações comunitárias; pagamento 
do auxílio financeiro de R$ 
600,00 distribuídos em seis 

parcelas de R$ 100,00 

Jovens entre 18 e 29 anos, 
que já concluíram o ensino 
fundamental, em situação 

de desemprego, 
provenientes de famílias 
com renda familiar per 
capita de até um salário 

mínimo 

Modalidade 4: 
ProJovem Campo – 

antigo Sabores da Terra 
MEC 

Elevação da escolaridade; 
qualificação profissional inicial 
em produção rural; formação 

integrada ao mundo do trabalho 
e da cidadania; pagamento de 

auxílio financeiro de R$100,00 

Jovens da agricultura 
familiar, entre 18 2 29 
anos, que sabem ler e 

escreve, mas não 
concluíram o ensino 

fundamental 

2. Soldado Cidadão 
Ministério 
da Defesa 

(MD) 

Atividades de formação e 
qualificação técnica para jovens 
egressos do serviço militar com 
o intuito de prepará-los para o 

mercado de trabalho. 

Jovens recrutas 

3. Jovem-Aprendiz MTE 
Aprendizagem de ofício ou 
profissão com contrato de 

trabalho determinado 
Jovens entre 14 e 24 anos 
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4. Programa Nacional de 
Integração da Educação 

Profissional com a 
educação básica na 

modalidade de Proeja 

MEC 

Formação inicial e 
continuada/ensino fundamental; 
educação profissional técnica de 

nível médio/ensino médio; 
educação profissional e 
tecnológica integrada à 

educação escolar indígena 

Jovens com idade mínima 
de 18 anos na data da 

matrícula 

Eixo 2 – Educação: ensino médio e superior 

5. Programa 
Universidade para Todos 

(ProUni) 
MEC 

Concessão de bolsa de estudo 
integrais e parciais em 

instituições de ensino superior 
privadas para estudantes de 

baixa renda 
 

Alunos do ProUni em tempo 
integral recebem bolsa de um 

salário mínimo mensal 

Jovens com renda familiar 
per capita de até um e 

meio salário mínimo, para 
bolsa integral, ou até três 

salários mínimos, para 
bolsa parcial – 50% do 

valor da mensalidade – e 
professores da rede pública 
que não tenham formação 

superior 

6. Projeto Rondon MD 

Desenvolvimento de trabalhos 
nas áreas de estudo em regiões 

remotas do Brasil, sob a 
supervisão de professores, 

durante as férias universitárias 

Jovens estudantes de 
ensino superior 

Eixo 3 – Financiamento e crédito rural 

7. Programa Nossa 
Primeira Terra MDA 

Linha de financiamento do 
Programa Nacional de Crédito 

Fundiário (PNCF) para 
aquisição e investimento em 

infraestrutura básica de imóveis 
rurais 

Jovens entre 18 e 28 anos 
que queriam permanecer 

no meio rural 

8. Programa PRONAF 
Jovem MDA 

Financiamento de até R$ 6 mil 
para cada unidade familiar, 

sendo que o prazo de pagamento 
é de dez anos, com juros de 1% 

ao ano, e o prazo de carência 
pode ser de até cinco anos, 
dependendo da necessidade 

técnica do projeto 

Jovens entre 16 e 15 anos 
que tenham concluído a 

formação ou estejam 
cursando o último ano em 
centros familiares rurais de 
formação por alternância 
ou em escolas técnicas 

agrícolas de nível médio, 
ou que tenham participado 

de curso o estágio de 
formação profissional 

Eixo 4- Cultura, esporte e lazer 

9. Programa Segundo 
Tempo 

Ministério 
do Esporte 

Promoção do acesso de crianças 
e jovens da rede pública de 
ensino à prática esportiva, 
assegurando complemento 
alimentar, reforço escolar e 

material esportivo 

Crianças e jovens em 
situação de risco social que 
estejam cursando o ensino 

fundamental ou médio 
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10. Programa Bolsa 
Atleta 

Ministério 
do Esporte 

Garantia de apoio financeiro aos 
atletas com mais de 12 anos que 
não contam com o patrocínio da 

iniciativa privada e que já 
começaram a mostrar seu alto 

potencial em competições 
nacionais e internacionais. O 

apoio tem duração de um ano, 
podendo ser prorrogado 

Jovens maiores de12 anos, 
atletas das categorias: 

estudantil, internacional, 
nacional e olímpico 

paraolímpica 

11. Programa Escola 
Aberta MEC 

Oferta de atividades 
educacionais, esportivas, 

culturais e de lazer em escolas 
públicas do ensino médio e 

fundamental, que são abertas 
nos fins de semana 

exclusivamente para atender a 
comunidade. Os jovens que 

ministram as oficinas recebem 
ajuda de custo mensal de R$ 

150,00 

Jovens e pessoas da 
comunidade 

12. Pontos de Cultura MEC 

Ampliação do acesso à 
população de baixa renda à 

produção dos bens e serviços 
culturais, repasse de recursos 
financeiros a cada ponto de 
cultura para a realização de 

atividades e para a aquisição de 
kit de produção multimídia, 
computadores com internet 
banda larga e programas de 

software livre, estúdio e ilha de 
edição 

População de localidades 
rurais, indígenas e 

quilombolas e centros 
urbanos de todo o país 

Eixo 5 – Meio ambiente 

13. Programa Juventude e 
Meio Ambiente 

Ministério 
do Meio 

Ambiente 
(MMA) e 

MEC 

Formação e fortalecimento e 
lideranças ambientalistas jovens 

em cinco eixos: educação 
ambiental, fortalecimento 

organizacional, 
educomunicação, 

empreendedorismo e 
participação política 

Jovens entre 15 e 29 anos 

Eixo 6 – Saúde 

14. Projeto Saúde e 
Prevenção nas Escolas 

(PSE) – apoio 
Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a 
Ciência e a Cultura 

(Unesco) e Fundo das 
Nações Unidas para a 

Infância 

Ministério 
da Saúde 
(MS) e 
MEC 

Submissão voluntária a testes 
em vírus da imunodeficiência 

adquirida (HIV); 
disponibilidade de preservativos 
nas escolas; informações sobre a 

prevenção do HIV e outras 
doenças sexualmente 

transmissíveis (DSTs), saúde 
reprodutiva e drogas 

Jovens entre 14 e 19 anos 
estudantes das escolas 

públicas 
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15. Programa Saúde na 
Escola MS e MEC 

Avaliação das condições de 
saúde; ações de segurança 
alimentar e promoção da 

alimentação saudável; 
promoção das práticas corporais 
e de atividade física; educação 

para a saúde sexual; saúde 
reprodutiva e prevenção e 

prevenção das DSTs/AIDS; 
ações de prevenção de gravidez 
na adolescência; prevenção ao 
uso de álcool, tabaco e outra 

drogas; promoção da cultura de 
paz; educação permanente de 

jovens para a promoção da 
saúde 

Alunos da rede pública de 
ensino: ensino 

fundamental, ensino 
médio, rede federal de 
educação profissional e 

tecnológica e EJA 

Eixo 7 – Segurança pública 

16. Programa Nacional 
de Segurança Pública com 

Cidadania (Pronasci) 

Ministério 
da Justiça 

(MJ) 

Redução da exposição dos 
jovens à violência e à 

criminalidade 

Tem como público 
prioritário de ações a 

população de 15 a 24 anos 
de idade, moradora das 
regiões metropolitanas 
mais violentas do país 

17. Programa de Redução 
da Violência Letal contra 

Adolescentes e Jovens 

Secretaria 
Especial de 

Direitos 
Humanos 
(SEDH) 

Articulação política, que prevê 
ações de advocacy nacional e de 
mobilização de diferentes atores 
sociais; produção de indicadores 
sociais; produção de indicadores 

sobre a mortalidade de 
adolescentes e jovens; 

levantamento, análise e difusão 
de metodologias que contribuam 
para a prevenção da violência e, 

sobretudo, para a diminuição 
das taxas de letalidade de 

adolescentes e jovens no Brasil 

O público é constituído de 
adolescentes e jovens. Em 

agosto de 2009, a faixa 
estaria ainda não estava 

definida. 

Fonte: Silva e Andrade (2009, p. 63). 
 

Avaliando o conjunto de programas federais, de que consta o quadro 1, voltados 

prioritariamente para o público jovem, podemos considerar que a política pública para a 

juventude implementada pelo governo brasileiro contempla quase que a totalidade das áreas 

sociais: as áreas da saúde, do trabalho, da cultura, do esporte, da segurança e do meio 

ambiente. Quatro dos programas (ProJovem, ProUni, Pontos de Cultura e Segundo Tempo)  

são direcionados à parcela de jovens excluídos, ou seja, em situação de vulnerabilidade 

relacionada à condições precárias de renda, educação e segurança. Os outros programas, 

exceto o Projeto Rondon, o “Bolsa Atleta”, o “Escola Aberta” e o “Juventude e Meio 

ambiente”, em função do escopo de sua atuação, tendem a contemplar jovens caracterizados 

como de baixa renda. Destacamos ainda que apenas dois dos programas que compunham o 
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panorama da política nacional da juventude no ano de 2009 faziam referência direta à questão 

rural: o PRONAF Jovem e Nossa Primeira Terra, ambos com ações pautadas na concessão de 

linhas de financiamento diferenciadas para a população jovem rural. Nesta perspectiva, 

concluímos que apesar da Política Nacional da Juventude atingir aspectos importantes da 

dívida social brasileira, há ainda um espaço pouco explorado no que tange a ações 

socioeducativas com orientação específica para o atendimento da juventude campesina do 

país. 

Acrescentamos à lista de ações governamentais direcionadas à juventude, constante no 

quadro 1, o Programa Nacional de Intervivência Universitária, ação promovida pelo 

Ministério de Desenvolvimento Agrário por intermédio do edital nº23/2008 (MCT/CNPq/CT-

AGRONEGÓCIO/MDA). O edital nº23/2008 apresentou um rol de linhas temáticas, por onde 

as ações propostas deveriam transitar (atingindo pelo menos uma, prioritariamente), que 

compreende o conjunto de eixos dimensionado por Silva e Andrade (2009). O projeto OASIS 

engloba ações que lhe credenciam como promotor de mudanças em todos campos de atuação 

representados nos eixos dispostos no quadro 1. Podemos considerar, no entanto, que o foco 

maior do projeto está sob os eixos 1 e 2: no eixo 1 em virtude de suas ações voltadas à 

formação de atitudes cidadãs e no eixo 2 visto que uma das funções gerais do projeto é 

promover a articulação entre a universidade (no caso, a UFRN) e a juventude de pequenos 

municípios, incentivando nestes o desejo do ingresso em uma instituição de ensino superior e 

desenvolvendo junto aos universitários que executam o projeto a compreensão de diversos 

aspectos da realidade de pobreza na qual se inscreve o estado e a parte do país onde eles 

convivem.  

O tema da juventude é considerado por Frigotto (2007), na sua gênese, como 

complexo e controverso. Parte desta complexidade se refere à dificuldade, com raízes 

históricas, sociais e culturais, atinentes ao estabelecimento de um conceito unívoco para 

representar a juventude. Defende este mesmo autor que o entendimento em torno do termo 

juventude não deve pretender-se taxativo ou rígido. Sobre esta questão, indicam vários autores 

(FRIGOTTO, 2007; FERREIRA; ALVES, 2009; NAZZARI, 2006; SILVEIRA, 2005; PRÁ, 

2004) que a conduta mais adequada é tratarmos do tema em nível de juventudes, 

especialmente quando a tomamos como unidade analítica sob a ótica de um recorte de classe 

social. De acordo com Prá (2004 apud SILVEIRA, 2005) é necessário ver o jovem dentro de 

realidades distintas e não como universos homogêneos. De outro modo estaríamos correndo o 

risco de reforçar uma perspectiva atomizada no que tange à juventude, visão como que um 
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produto da negligência frente às particularidades próprias aos multiformes universo 

econômico, cultural, étnico, de gênero e de religião nos quais os sujeitos jovens transitam 

(FRIGOTTO, 2007). Não obstante, traçar um perfil único para caracterizar a juventude rural 

também se constituiria “missão impossível”. Sustentam Ferreira e Alves (2009) que a tarefa 

de identificação do ser jovem envolve os seguintes delimitadores: “faixa etária, período de 

transição para a vida adulta, aceitação/contraposição a valores e práticas sociais tradicionais, 

especificidades na interação social e absorção de novos comportamentos”. A experiência do 

Projeto OASIS de intervivência universitária, em seus propósitos fundamentais (SILVA, 

2011) visa interagir de modo direto com as dimensões da aceitação/contraposição a valores e 

práticas sociais tradicionais (quando na produção de reflexão tocante às limitações 

“escolares”) e a absorção de novos comportamentos e atitudes. 

 
 

3.1  Comportamentos e atitudes: onde atuam os projetos socioeducativos? 

 

Os projetos socioeducativos de cunho complementar respondem, de forma direta, por 

duas funções fundamentais no processo de desenvolvimento humano. Ao passo em que 

objetivam desencadear mudanças, através de estratégias educacionais distintas das 

convencionais, no nível das atitudes dos sujeitos educandos, vislumbram a possibilidade de 

reformulação de padrões comportamentais, estimulando comportamentos sociais positivos no 

que tange ao desenvolvimento de grupos sociais, de comunidades, de municípios e, até, de 

territórios. Compreender, então, a relação que se estabelece entre os construtos 

“comportamento” e “atitude”, elucida características inerentes à dinâmica por trás do papel 

que os projetos socioeducativos têm frente ao interesse pelo desenvolvimento humano. 

Oliveira (2009) explica que as atitudes são um componente do comportamento. De 

acordo com a autora, as atitudes são a parte subjetiva da ação emitida, ou seja, do 

comportamento. Uma classificação plausível para o construto “atitude” (BEM, 1973 apud 

OLIVEIRA, 2009; NEIVA e MAURO, 2011) é a antinomia “positivo” versus “negativo”. 

Segundo estes autores, as atitudes influenciam o comportamento em associação com a 

interação entre variáveis ambientais e a normatividade dos grupos sociais. Na teoria, é 

consensual entre os estudiosos da psicologia que as atitudes são desenvolvidas a partir de 

processos de socialização, de imersão em contextos informacionais. Neiva e Mauro (2011), 

explicam que para que uma atitude seja formada – ou modificada – é preciso que o sujeito 

estabeleça interação com um objeto em particular e produza uma resposta avaliativa sobre tal. 
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Os autores enfatizam que atitudes não podem ser desenvolvidas em situação de completa 

desinformação sobre o objeto avaliado. De forma geral, podemos compreender “atitude” 

como sendo a posição psicológica que aderimos frente os objetos com os quais nos deparamos 

em nossa experiência de vida (CHAIKEN, WOOD e EAGLY, 1996 apud NEIVA e MAURO, 

2011). 

As atitudes podem ser decompostas, no ínterim da perspectiva proeminente de estudo 

de sua constituição substantiva, em três componentes distintos. Os elementos constituintes da 

atitude são agrupados enquanto elementos de base cognitiva, de base afetiva ou de base 

comportamental.  

 
A categoria cognitiva é composta por pensamentos, crenças, percepções e conceitos 
acerca do objeto atitudinal. A categoria afetiva, por sua vez, traz sentimentos e 
emoções associadas ao objeto da atitude. Por fim, a categoria comportamental 
engloba ações, ou intenções para agir (NEIVA e MAURO, p. 176, 2011). 

 
 

A estrutura interna das atitudes, descrita a partir do modelo dos três componentes, 

contempla as possibilidades de classificação das respostas atidudinais elaboradas em função 

do contato de sujeitos com objetos. Segundo Fazio e Olson (2003), dificilmente não 

conseguiríamos alocar em uma das três classes as respostas frente a um objeto atitudinal. 

Outras perspectivas de análise de atitudes esboçam estruturas unitárias – também 

denominadas unicomponentes – ou binárias – noutro termo, bicomponente. No contexto da 

estrutura monocomponente se supõe que as respostas atitudinais têm natureza restritamente 

afetiva. Já no caso da organização bicomponente, o argumento central é o de que as respostas 

atitudinais pertencem, apenas, a duas categorias: a afetiva e a cognitiva. 

A respeito do componente comportamental, argumenta-se que as atitudes humanas 

deflagram o estabelecimento de uma espécie de estado de prontidão o qual, associado a um 

contexto motivador específico, irá produzir como resultado uma ação emitida, um 

comportamento. Observamos na figura 2 a dinâmica por meio da qual o elemento 

comportamento é produzido: 
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Fonte: Newcomb, Turner e Converse (1965 apud NEIVA e MAURO, 2011). 

 
Outro viés conceitual importante ao nosso estudo é o abordado pela Teoria da Ação 

Racional (figura 3), cuja principal referência são os estudos desenvolvidos por  Ajzen e 

Fishbein (1980). Segundo estes estudiosos, as atitudes são fatores importantes na previsão do 

comportamento humano. No entanto, ressaltam a necessidade de distinção entre dois tipos de 

respostas atitudinais. Estamos falando das atitudes gerais, em que o comportamento resultante 

tem relação direta com o contato com um objeto em particular, e das atitudes específicas, as 

quais se referem ao comportamento condicionado pela norma subjetiva, compreendida como 

a percepção da expectativa que os outros sujeitos guardam a respeito da ação a ser emitida e 

da motivação pessoal para atendê-la (NEIVA e MAURA, 2011).  

Figura 3 - Teoria da ação racional  

Fonte: Elaborado por Neiva e Mauro (2011, p. 183). 

Nesta pesquisa, assumimos este viés teórico quando passamos a compreendemos que 

os comportamentos deflagrados em função das atitudes provocadas pelo processo 
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socioeducativo do Projeto OASIS são mediados, na maioria dos casos, pelas interações que o 

sujeito em mutação estabelece nos seus circuitos sociais (escola, família, amigos, igreja etc.). 

No que tange à formação e mudança de atitudes, objetivo genérico do projeto de 

Intervivência Universitária, espaço onde se desenvolve o estudo, optou-se por conduzir a 

análise sobre o processo de desenvolvimento de novas atitudes a partir do enfoque funcional, 

extraído da teoria comportamental. Os teóricos que encabeçam o debate acadêmico sobre o 

enfoque funcional (SMITH, BRUNER e WHITE; KATZ e STOTLAND; KELMAN) 

argumentam que as atitudes de uma pessoa desempenham a função de mediadores da 

interação entre as demandas internas e os contextos inerentes à existência dos sujeitos.  

Dentre as taxonomias encontradas na literatura que tratam da questão atitudinal sob o 

enfoque funcional, damos destaque a que especifica um grupo de três funções associadas ao 

processo de formação de atitudes: o desenvolvimento de uma atitude que serve à demanda do 

sujeito social por aceitação – onde o indivíduo se abre à influência de outro grupo a fim de ser 

aceito pelos seus membros; a formação de atitudes com função de identificação – neste caso, 

os sujeitos se ocupam de garantir o apoio social para o seu comportamento, refletido nas 

atitudes de terceiros; e, as atitudes que são formadas com vistas a satisfazer a função de 

internalização – quando o sujeito absorve uma influência porque esse estímulo é congruente 

com seu sistema de valores. Conforme discutem Neiva e Mauro (2011), a mudança de atitude 

pode ser explicada pela observação de conjuntos de fatores antecedentes que influenciam o 

processamento realizado pelo sujeito frente ao contato com o objeto atitudinal. Neste sentido, 

quatro conjunto de fatores são destacados e atribuídos como determinantes nos processos de 

formação e mudança de atitudes: fonte, mensagem, recipiente e contexto. 

 
[...] os fatores relacionados à fonte que têm recebido maior atenção são a 
credibilidade, a atratividade e o status minoritário ou majoritário. Os fatores da 
mensagem que recebem maior investigação das pesquisas são: comunicações 
unilaterais e bilaterais, mensagens persuasivas, mensagens esporádicas, forma da 
mensagem (natureza dos argumentos, argumentos positivos versus negativos), 
escassez etc. Os fatores relacionados ao recipiente avaliam a experiência anterior, a 
necessidade de conhecimento sobre o objeto, a adequação ou identificação com a 
mensagem etc. Os fatores de contexto que influenciam a mudança de atitudes 
incluem a oralidade da mensagem, a atuação da televisão ou dos anúncios em jornais 
etc. (NEIVA e MAURO, 2011, p. 198). 

 
 

No âmbito do Projeto OASIS, a estratégia socioeducativa implementada dispõe de 

elementos que sugerem possibilidade de mudanças atitudinais a partir de novas informações, 

de novos afetos ou de novos comportamentos ou situações. Por ocasião da execução do 

Projeto OASIS, os jovens beneficiados são inseridos em contextos formativos que lhes 



39 
 

proporcionam novas aprendizagens (em nível de conhecimentos que não são o foco da 

educação formal), novas experiências relacionais (sobretudo através do intercâmbio com os 

jovens de outros municípios do estado) e novas responsabilidades, uma vez que no município 

em que habitam passam a ser vistos, em virtude da sua vinculação a uma instituição de ensino 

superior da estirpe da UFRN, como co-responsáveis pelo desenvolvimento da região (SILVA, 

2011).  

Os projetos socioeducativos no campo, como o projeto de intervivência universitária 

OASIS, aparecem, então, como uma via alternativa no processo de desenvolvimento humano 

dos sujeitos vitimados pelas condições precárias de educação e trabalho que oferecem a maior 

parte dos pequenos municípios potiguares. Nesta pesquisa,estamos procurando saber  qual o 

nível de eficácia do Projeto OASIS na sua atuação frente às condições de precariedade a que 

estão submetidos os sujeitos da pesquisa. 
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4.  DESENVOLVIMENTO NA ESCALA HUMANA (MODELO TEÓRICO) 
 
 
 

4.1 Razões para a escolha do modelo teórico 
 
 
O modelo teórico que subsidia a construção de toda a investigação é o modelo do 

Desenvolvimento na Escala Humana (DEH), elaborado por Max-neef em 1986. A opção por 

este aporte teórico é defendida em virtude da proximidade do modelo com a realidade sobre a 

qual nos debruçamos neste estudo. A formulação do modelo DEH tem como cenário principal 

países “terceiro mundistas” da América Latina. Tal construção se deu num período, final da 

década de 1980’ e início dos anos 1990’, em que os países do dito “cone sul” experienciavam 

conjunturas similares: processos de redemocratização, substituição do ideal 

desenvolvimentista pela ótica neoliberal do “livre” mercado, altos índices de desigualdade 

social – em grande parte sustentados por processos predatórios de concentração de renda, 

entre outras circunstâncias que conferiam às nações sulistas o papel de coadjuvantes na 

produção mundial (MAX-NEEF, 1993; AKTOUF, 2002; SEN, 2000). 

O tipo de desenvolvimento teorizado por Max-neef (1993) e Sen (2000) exige o 

reposicionamento da figura do humano, o redimensionamento das pessoas. As respostas que 

os modelos de desenvolvimento tecnocráticos, mecanicistas e quantitativistas produziram na 

tentativa de solucionar ou amenizar os problemas sociais contemporâneos, mostraram-se 

ineficazes e contribuíram com a consolidação de estruturas e conjunturas desumanizadoras, 

fomentadas pela incidência de patologias coletivas como o desemprego, suas consequentes 

marginalização e violência e, como sendo o mais importante à análise que fazemos neste 

trabalho, a frustração de projetos de vida (MAX-NEEF, 1993). É sobre esta realidade, sobre o 

movimento de redução do campo de visão (horizonte) da juventude rural, sobre a falta de 

perspectiva do jovem do campo, que o Projeto OASIS objetiva atuar. 

O argumento de que “necessitamos de um indicador do crescimento qualitativo das 

pessoas” (MAX-NEEF, 1993, p. 40) é, também defendido por nós. Os indicadores 

convencionais, alocados em função do paradigma tradicional, como o Produto Interno Bruto – 

exemplificando, não dão conta da subjetividade por trás das necessidades humanas 

fundamentais. Indicadores de desenvolvimento que tenham por finalidade aferir níveis de 

acumulação se ocupam de objetos, de bens materiais. É, pois, necessário reconduzirmos o 

homem, e sua felicidade, como finalidade (última) de todo processo de desenvolvimento 
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(SEN, 2000). Corroboramos com a ideia de que o melhor modelo de desenvolvimento será 

aquele que permita elevar, tanto quando possível, a qualidade de vida das pessoas. 

Associamos a qualidade de vida à possibilidade que os indivíduos tenham de satisfazer 

adequadamente suas necessidades humanas fundamentais (MAX-NEEF, 1993). 

Nesta perspectiva, o modelo de Desenvolvimento na Escala Humana desponta como 

um caminho teórico cujo foco é a substância do aperfeiçoamento humano, o qual passa a ser 

compreendido sob a plataforma das especificidades culturais e temporais que caracterizam 

cada sociedade em particular. 

 

 

4.2 Três Postulados do modelo de Desenvolvimento na Escala Humana 
 
 

A crença de que as necessidades humanas são infinitas, de que estas se inserem num 

movimento substitutivo constante, de que elas variam de uma cultura a outra e se modificam 

ao longo da história, é no modelo teórico adotado nesta pesquisa resultante de um erro 

conceitual: 

 
O típico erro que se comete na literatura e nas análises acerca das necessidades 
humanas é que não se explicita a diferença fundamental entre o que são 
propriamente necessidades e o que são os satisfatores destas necessidades. É 
indispensável fazer distinção entre ambos conceitos [...] por motivos tanto 
epistemológicos como metodológicos (MAX-NEEF, 1993, p. 41). 

 
 

 Na classificação que o modelo teórico adotado apresenta temos, por exemplo, que 

alimentação e abrigo não devem ser considerados como necessidades, mas como satisfatores 

da necessidade fundamental de subsistência. Do mesmo modo, o estudo, a educação (seja ela 

formal ou informal) são satisfatores da necessidade fundamental de entendimento. As relações 

entre necessidades e satisfatores não são fixas, “podem variar segundo o tempo, lugar e 

circunstâncias” (MAX-NEEF, 1993, p. 42). Destacamos, ainda, que não existe 

correspondência biunívoca entre satisfatores e necessidades. Uma necessidade por fazer uso 

de vários satisfatores para que seja satisfeita e, inversamente, um satisfator pode contribuir 

concomitantemente com a satisfação de diversas necessidades. 

 Três postulados servem de alicerce ao conjunto de argumentos levantados por Max-

neef, são eles:  
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a) “o desenvolvimento se refere às pessoas e não aos objetos;  
b) as necessidades humanas fundamentais são finitas, poucas e classificáveis e;  
c) as necessidades humanas fundamentais (como as contidas no sistema proposto) 
são as mesmas em todas as culturas e em todos os períodos históricos” (MAX-
NEEF, 1993, p. 42). 
 
 

Neste sentido, a compreensão de que as necessidades humanas são comuns à 

diversidade de povos e de que são imutáveis ao longo da história, evidencia que as variações 

culturais dizem respeito à opção particular que cada coletivo de pessoas faz pelos satisfatores 

destas necessidades. Não nos passa despercebido que o procedimento de classificação e 

separação das necessidades humanas implica arbitrariedade. A este respeito Max-neef, ao 

apresentar o modelo, dispõe alguns requisitos, atendidos no processo de formulação do 

modelo que utilizamos, a fim de resguardar a validade de sua taxonomia. Para Max-neef 

(1993) a taxonomia deve: ser compreensível, combinar amplitude com especificidade, ser 

operativa, ser potencialmente crítica, ser potencialmente propositiva. Como forma de fornecer 

organização à estrutura de dimensões nas quais os satisfatores se acomodam, Max-neef (1993) 

dispõe uma matriz, um quadro ilustrativo onde os satisfatores são distribuídos cada qual em 

um cruzamento (intercessão entre linha e coluna da matriz) distinto. 

 

 

5.3 A matriz Necessidades versus Satisfatores e os satisfatores sinérgicos 
 
 

Na matriz de Necessidades versus Satisfatores (quadro 2) estão elencadas as 

necessidades humanas fundamentais componentes do sistema teórico que utilizamos, bem 

como sugestões singulares (sem o comprometimento de serem definitivas ou normativas) de 

alguns satisfatores. A matriz foi organizada por Max-neef (1993) a partir da categorização das 

necessidades humanas em duas unidades de análise distintas, mas, complementares. A opção 

por essa divisão é apenas uma dentre as várias possíveis, conforme pondera o autor. As 

categorias axiológicas (subsistência, proteção, afeto, entendimento, participação, ócio, 

criação, identidade e liberdade) representam as necessidades humanas em nível de atributos 

exigidos por cada indivíduo ou coletividade. As categorias existenciais dão conta do conjunto 

de inter-relações que o homem desenvolve ao longo da vida (ser, ter, fazer e estar). Na matriz 

de Necessidades versus Satisfatores (quadro 2) a coluna do SER registra atributos, pessoais ou 

coletivos, que se expressam como substantivos. A coluna do TER registra instituições, 

normas, mecanismos, ferramentas, leis, entre outras coisas que podem ser expressados em 

uma ou mais palavras. A coluna do FAZER registra ações, pessoais ou coletivas que podem 
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ser expressadas como verbos. A coluna do ESTAR registra espaços e ambientes. É expressa a 

ideia do formulador do modelo de que a classificação proposta representa uma opção e de que 

a matriz é somente um exemplo, o qual não compreende a totalidade do amplo leque de 

satisfatores existentes. 

Quadro 2 - Matriz de Necessidades versus Satisfatores 

Categorias/Satisfatores 
 

Ser Ter Fazer Estar 

SUBSISTÊNCIA 

Saúde física, 
saúde mental, 

equilíbrio, 
solidariedade, 

humor, 
adaptabilidade 

Alimentação, 
abrigo, trabalho 

Alimentar, 
procriar, 

descansar, 
trabalhar 

Ambiente de vida, 
ambiente social 

PROTEÇÃO 

Cuidado, 
adaptabilidade, 

autonomia, 
equilíbrio, 

solidariedade 

Sistemas de 
seguro, economia, 
seguridade social, 
sistemas de saúde, 

leis, direitos, 
família, trabalho 

Cooperar, 
prevenir, planejar, 

cuidar, curar, 
defender 

Contorno vital, 
contorno social, 

moradia 

AFETO 

Autoestima, 
solidariedade, 

respeito, 
tolerância, 

generosidade, 
receptividade, 

paixão, vontade, 
sensualidade, 

humor 

Amizades, 
companhias, 

família, animais 
domésticos, 

plantas, jardins 

Fazer amor, 
acariciar, 
expressar 
emoções, 

compartilhar, 
cuidar, cultivar, 

apreciar 

Privacidade, 
intimidade, casa, 

espaços de 
encontro 

ENTENDIMENTO 

Consciência 
crítica, 

receptividade, 
curiosidade, 

espanto, 
disciplina, 
intuição, 

racionalidade 

Literatura, 
professores, 

método, políticas 
educacionais, 
políticas de 

comunicação 

Investigar, 
estudar, 

experimentar, 
analisar, meditar, 

interpretar 

Espaços de 
interação 
formativa, 

escolas, 
universidades, 

academias, 
grupos, 

comunidades, 
família, coletivos 

Axiológicas 

Existenciais 
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PARTICIPAÇÃO 

Adaptabilidade, 
receptividade, 
solidariedade, 

disposição, 
convicção, 

entrega, respeito, 
paixão, humor 

Direitos, 
responsabilidades, 

obrigações, 
atribuições, 

trabalho 

Afiliar-se, 
cooperar, propor, 

compartilhar, 
discordar, acatar, 
dialogar, acordar, 

opinar 

Espaços de 
interação 

participativa, 
cooperativas, 
associações, 

igrejas, 
comunidades, 

coletivos, família 

ÓCIO 

Curiosidade, 
receptividade, 
imaginação, 

despreocupação, 
humor, 

tranquilidade, 
sensualidade 

Jogos, 
espetáculos, 
festas, calma 

Divagar, abstrair-
se, sonhar, sentir 

saudades, 
fantasiar, evocar, 

relaxar-se, 
divertir-se, jogar 

Privacidade, 
intimidade, 
espaços de 

encontro, tempo 
livre, ambientes, 

paisagens 

CRIAÇÃO 

Paixão, vontade, 
intuição, 

imaginação, 
audácia, 

racionalidade, 
autonomia, 

inventividade, 
curiosidade 

Habilidades, 
destrezas, método, 

trabalho 

Trabalhar, 
inventar, 
construir, 

idealizar, compor, 
desenhar, 
interpretar 

Espaços de 
produção e 

retroalimentação, 
oficinas, 

agrupamentos, 
espaços de 
expressão, 
liberdade 

IDENTIDADE 

Pertinência, 
coerência, 
diferença, 

autoestima, 
assertividade 

Símbolos, 
linguagem, 

hábitos, costumes, 
grupos de 
referência, 

sexualidade, 
valores, normas, 

funções, memória 
histórica, trabalho 

Comprometer-se, 
integrar-se, 
envolver-se, 
definir-se, 

conhecer-se, 
reconhecer-se, 
atualizar-se, 

crescer 

Socioritmos, 
lugares de 

pertença, etapas 
de 

amadurecimento 

LIBERDADE 

Autonomia, 
autoestima, 

vontade, paixão, 
assertividade, 

abertura, 
determinação, 

audácia, rebeldia, 
tolerância 

Igualdade de 
direitos 

Discordar, optar, 
diferenciar-se, 

arriscar, 
conhecer-se, 
assumir-se, 

desobedecer, 
meditar 

Plasticidade 
espaço-temporal 

Fonte: Max-neef (1993, p. 59) 

 Os satisfatores, neste aporte teórico, também são classificáveis. Quando refletem 

efeitos negativos sobre determinada necessidade podem ser classificados em satisfatores 

destrutores, em satisfatores inibidores ou em pseudo-satisfatores. Os satifatores destrutores 

acabam com a possibilidade de satisfação de determinada necessidade, não obstante isso, 

impedem a possibilidade de atender, de modo colateral, outra necessidade. O Autoritarismo é 

um exemplo de satisfator destrutor da necessidade proteção (diretamente) e, transversalmente, 

impede a satisfação das necessidades de afeto, entendimento, participação, criação, identidade 

e liberdade. Já os pseudo-satisfatores são responsáveis pela geração de falsas sensações 

acerca da satisfação de necessidades humanas. Não são agressivos como os destrutores, mas 

contam com o apoio habitual do poder publicitário. Exemplo de pseudo-satisfator é a 



45 
 

Democracia formal e sua falsa sensação de atendimento à necessidade humana de 

participação. Os inibidores até satisfazem necessidade específica, contudo, tornam difícil a 

tarefa de satisfazer outras necessidade. É o caso, por exemplo, da Produção tipo Taylorista, 

que do ponto de vista da subsistência gera emprego e salários ao passo que tolhe a 

possibilidade de satisfação de necessidades como entendimento, participação, criação e 

liberdade (MAX-NEEF, 1993; RAMOS, 1989). 

Com efeitos positivos, ainda que restritos, estão os satisfatores classificados como 

singulares. Estes “resolvem” o estado de insatisfação de uma única necessidade mantendo 

neutralidade frente às demais. Os programas de desenvolvimento convencionais, conforme 

Max-neef (1993), têm as características de um satisfator singular, haja vista o enfoque, quase 

que exclusivo, no aspecto subsistência (aumento de renda). Os satisfatores singulares 

guardam outra particularidade, são institucionalizados (ex.: sistemas de seguro, forças 

armadas, voto, entre outros). Por fim, dispomos dos satisfatores sinérgicos, os quais, como 

que com uma dinâmica oposta a dos satisfatores destrutores, satisfazem de modo direcionado 

uma necessidade específica e estimulam a satisfação simultânea de outras necessidades. 

Falamos aqui dos sindicatos democráticos, cuja atuação visa satisfazer a necessidade de 

proteção e contribui para a satisfação das necessidades de entendimento, participação e 

identidade. 

 Esta classificação é importante porque fazemos uso dela para definirmos o recorte no 

modelo das categorias e variáveis implicadas diretamente em nosso objeto de estudo. A 

Educação Popular, reitera Silva (2011), constitui-se plataforma teórico-metodológica sobre a 

qual as atividades e discussões relativas ao Projeto de Intervivência se assentam. Na ótica de 

Freire (2011) a demanda da sociedade brasileira por uma educação crítica e criticizadora 

encontra razões na necessidade de mudança do padrão de desenvolvimento viciado em 

questões técnicas, ou nas de natureza econômica (no sentido restrito do termo), ou em 

reformas estruturais, pelo desenvolvimento pautado, antes disso tudo, numa passagem para 

outra mentalidade. O desafio posto por Freire (2011) décadas atrás ainda vigora. Em meio às 

realidades alcançadas e às perspectivas de progresso no quadro do desenvolvimento 

brasileiro, atualiza-se a necessidade de um desenvolvimento econômico como suporte da 

democracia, que resulte na supressão do poder desumano de opressão das classes muito ricas 

sobre as muito pobres, que coincida com um projeto autônomo da nação brasileira. O modelo 

de desenvolvimento que desejamos tirar de cena acompanhou o afastamento da disciplina 

econômica do enfoque sobre o valor das liberdades em favor do enfoque sobre o valor das 
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utilidades (SEN, 2000). A este respeito Aktouf (2005) discute os efeitos do processo de 

evolução do sentido aristotélico (substantivo) emprestado ao termo economia (oikos, o zelo no 

desenvolvimento da comunidade) no significado formal instituído pelo mecanicismo da 

ciência positivista baseado na crematística (ideal da maximização das riquezas individuais). 

Neste sentido, necessitamos “de uma educação para a decisão, para a responsabilidade 

social e política” (FREIRE, p. 117, 2011), de uma educação que produza nos sujeitos a 

liberdade para agir autonomamente ao decidir onde trabalhar, o que produzir, o que consumir 

etc. (SEN, 2000). No quadro 3 temos um elenco de satisfatores sinérgicos, elementos com 

potencial para a promoção do modelo de desenvolvimento que defendemos: 

Quadro 3 - Satisfatores Sinérgicos 

Satisfator Necessidade Necessidade cuja satisfação 
estimula 

Aleitamento materno Subsistência Proteção, Afeto, Identidade 

Produção autogestionária Subsistência Entendimento, Participação, 
Criação, Identidade, Liberdade 

Educação popular Entendimento Proteção, Participação, Criação, 
Identidade, Liberdade 

Organizações comunitárias 
democráticas Participação Proteção, Afeto, Ócio, Criação, 

Identidade, Liberdade 

Medicina descalça Proteção Subsistência, Entendimento, 
Participação 

Democracia direta Participação Proteção, Entendimento, 
Identidade, Liberdade 

Jogos didáticos Ócio Entendimento, Criação 

Fonte: Elaborado por Max-neef  (1993) e adaptado pelo autor. 

O ponto de partida para a definição das dimensões e variáveis imbricadas no estudo é 

o satisfator sinérgico “educação popular”. É com base nas necessidades que este satisfator 

atinge, direta (entendimento) e subsidiariamente (proteção, participação, criação, identidade e 

liberdade), que configuramos o escopo da nossa pesquisa, o recorte teórico a partir do qual 

procedemos à investigação. 

 
 

4.4.  Recorte teórico da pesquisa 
 
 

Tomaremos para fins de análise no estudo uma parte das necessidades fundamentais 

apresentados na matriz de Necessidades versus Satisfatores (quadro 2). A eleição dessas 

necessidades tem por fundamento as relações que o satisfator sinérgico Educação Popular (no 
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quadro 3) estabelece com as necessidades de entendimento, proteção, participação, liberdade, 

criação e identidade. Destacamos a aproximação do satisfator sinérgico Educação Popular 

com a necessidade de entendimento, cuja relação é direta. As demais necessidades – a 

necessidade de proteção, de participação, de criação, de liberdade e de identidade, conforme o 

exposto no quadro 3, têm sua satisfação estimulada a partir da incidência da Educação 

Popular. A escolha da Educação Popular como unidade analítica central neste trabalho é 

justificada pelo seu papel como principal processo indutor do desenvolvimento humano dos 

jovens partícipes do Projeto OASIS de Intervivência Universitária. Trata-se de um modelo de 

educação que possibilita ao homem a discussão corajosa de sua problemática (FREIRE, 

1989). 

Em estudos futuros, temos a pretensão de expandir a análise para o todo do modelo 

teórico de Desenvolvimento na Escala Humana, utilizando, então, todas as dimensões 

(necessidades existenciais) e todas as necessidades axiológicas que compõem a matriz exposta 

no quadro 2 (matriz de Necessidades versus Satisfatores). 
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5. PERTINÊNCIA DO PROJETO OASIS 
 
 
 
Trazemos para discussão alguns dados úteis à caracterização da condição de 

precariedade em que se encontram os índices de desenvolvimento educacional dos municípios  

que compõem a  amostra nesta pesquisa. Na tabela 1, um panorama geral da condição do 

nível de desempenho dos alunos norte-rio-grandenses na Prova Brasil, no comparativo com os 

resultados para a região nordeste e com os resultados nacionais. A Prova Brasil é utilizada 

pelo Ministério da Educação (MEC) como componente no cálculo do Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). Fazemos, como ponto de partida, uma análise 

de medidas objetivas, interpretadas, convencionalmente, como indicadores de 

desenvolvimento da Educação porque não são disponíveis bases de dados que tenham como 

substância variáveis complexas atreladas a atitudes e a comportamentos dos sujeitos 

educandos.  

Chamamos atenção para duas informações, importantes ao estudo, constantes na tabela 

1: a) o Rio Grande do Norte apresenta, tanto no comparativo com a média nacional, quanto no 

comparativo com a média regional, resultados periféricos no que tange ao desempenho na 

Prova Brasil 2011. É exceção a média alcançada pelas escolas rurais na prova de português 

em relação ao desempenho da região (158,6 das escolas potiguares contra 158,3 das escolas 

nordestinas, no geral); b) as escolas rurais, em todas as relações passíveis de serem realizadas, 

apresentam condição rebaixada no comparativo com o desempenho obtido pelos alunos das 

escolas urbanas. Em média, para o caso do Rio Grande do Norte, as escolas rurais alcançaram 

resultados na ordem de 6% menores que os das escolas urbanas. A maior amplitude na 

disposição dos dados em questão diz respeito ao desempenho dos alunos potiguares, de 

escolas rurais, na prova de matemática, em comparação à média nacional do desempenho, na 

mesma prova, dos alunos de escolas urbanas. Neste caso o déficit é de, aproximadamente, 

20%. 

Tabela 1 - Comparativo do desempenho médio dos estados na Prova Brasil 2011 

 BRASIL NORDESTE RN 
Português Matemática Português Matemática Português Matemática 

Estadual 
rural 171,9 190,4 158,3 174,0 158,6 171,4 

Estadual 
urbana 191,5 210,8 171,8 187,7 168,6 183,5 

Estadual 
geral 190,6 209,8 171,1 187,0 168,0 182,8 

Fonte: Inep (2012). 
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A informação apresentada na tabela 2 diz respeito à posição dos municípios, aderentes 

ao Projeto OASIS, integrantes da amostra da pesquisa. Ao todo, a segunda edição, do biênio 

2011/2012, do Projeto OASIS de intervivência universitária reuniu jovens de nove municípios 

potiguares. No entanto, destes, apenas sete se mantiveram no projeto até a sua conclusão (em 

dezembro de 2012). Estes municípios, em geral, são detentores de IDH’s periféricos, 

sobretudo na dimensão “educação” (um sub-índice). Cinco destes municípios (Pureza, Pedra 

Preta, Jandaíra, Parazinho e São Miguel de Touros) estão posicionados no ranking “IDH-

Educação” para o Estado do Rio Grande do Norte entre os últimos dez municípios listados. 

Tabela 2 - Ranking reduzido do IDH-educação (2000) para municípios potiguares 
 

Fonte: Ipea (2012). 

 
 A tabela a seguir (tabela 3) sintetiza características das populações dos nove 

municípios com representação de jovens no Projeto OASIS. Destacamos a repetição da 

situação de analfabetismo, entre pessoas com 15 anos ou mais de idade, observada em todos 

os municípios aqui referidos. Em todos os casos, no estrato social identificado, mais de 25% 

da população não possui letramento mínimo. Outro dado interessante é o da distribuição dos 

domicílios nas áreas urbana e rural. Nos casos dos municípios de Pureza, de São Miguel de 

Touros (São Miguel do Gostoso) e de Touros, observamos que a maioria dos domicílios são 

caracterizados como rurais. 

 

 

Posição no RN Município IDH 
1º Natal 0,788 
2º Parnamirim 0,76 
3º Caicó 0,756 
4º Carnaúba dos Dantas 0,742 
5º São José do Seridó 0,74 

91º Afonso Bezerra 0,629 
119º Galinhos 0,612 
124º Pedro Avelino 0,680 
142º Touros 0,595 
160º Pureza 0,577 
161º Pedra Preta 0,575 
162º Jandaíra 0,571 
163º Japi 0,57 
164º Parazinho 0,564 
165º São Miguel de Touros 0,558 
166º Venha-Ver 0,544 
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Tabela 3 - Distribuição da população municipal em zonas rural e urbana e taxa de analfabetismo para 
pessoas com 15 anos ou mais 

 

População 2010 
(pessoas) 

População 
residente - 
situação do 

domicílio – rural 
(taxa - %) 

População 
residente - 
situação do 
domicílio – 

urbana (taxa - %) 

Pessoas de 15 anos 
ou mais de idade 

que não sabem ler 
e escrever - taxa - 
grupos de idade - 

de 15 anos ou 
mais 

Afonso Bezerra 10.884 46,9 53,1 30,7 
Galinhos 2.159 42,7 57,3 26,9 
Jandaíra 6.801 41,9 58,1 26,4 
Parazinho 4.845 35,3 64,8 32,9 
Pedra Preta 2.590 61,8 38,2 23,1 
Pedro Avelino 7.171 42,6 57,5 28,2 
Pureza 8.424 64,4 35,6 28,2 
S. M. de Touros 8.670 52,4 47,7 29,6 
Touros 31.089 74,5 25,5 29,7 
Fonte: IBGE (2012). 

 
Em linhas gerais, os municípios envolvidos com a execução do Projeto OASIS (2011-

2012) podem ser caracterizados como que em situação de subdesenvolvimento no que tange à 

dimensão educacional. O número reduzido de unidades escolares associado às dificuldades de 

transporte enfrentadas pelos habitantes de comunidades rurais afastadas das sedes municipais 

é considerado como fator agravante dessa condição de pobreza educacional (ARROYO, 

2004). 

Outra dimensão importante à reflexão é a da ocupação e renda.  Na condição dos 

contextos familiares de baixa renda dos quais os participantes do Projeto OASIS fazem parte, 

apontam os dados do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE, 2001), que somente 

41,4% dos jovens possuem empregos assalariados. Este contingente, se filtrado pela 

existência de um contrato formal, não passa dos 26%. Segundo a PNAD 2007 (IBGE, 2007) 

menos de 20% da população brasileira com alguma ocupação (trabalho) vive em zonas rurais, 

destas, aproximadamente 70% desenvolvem, predominantemente, alguma atividade agrícola. 

Constatação relevante é que um volume representativo (35%) de jovens ocupados residentes 

em zonas rurais está envolvido na produção de atividades não agrícolas, ou seja, nem todos os 

jovens rurais são agricultores (IBGE, 2007). Nesta direção, é possível observamos que os 

efeitos das transformações tecnológicas e da evolução dos meios de comunicação têm 

alcançado a dimensão rural. A preocupação que surge a partir desta constatação se planta no 

direcionamento do uso que a juventude rural tem atribuído às novas ferramentas 

comunicacionais (perguntamo-nos: todo esse potencial informativo tem sido aproveitado?).  
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Tratamos, então, de um tipo de juventude que tem sido vítima de processos de 

escolarização, em grande parte mal conduzidos, responsáveis pela deformação de 

consciências e pela consequente desmobilização política, assim condicionada por estar a 

serviço de uma sociedade centrada no mercado e, portanto, na maximização do interesse 

individual (FREIRE, 2011; RAMOS, 1989). 

Os jovens que compuseram o Projeto OASIS no biênio 2011-2012 tinham, quando no 

período de ocorrência da intervivência universitária, idade entre 14 e 18 anos, e eram 

vinculados à rede pública de ensino, onde estiveram matriculados em turmas do 9º ano do 

ensino fundamental até as turmas do 3º ano do ensino médio. Estes jovens se distribuíam, 

heterogeneamente, em nove municípios do interior do Rio Grande do Norte: Jandaíra, 

Parazinho, Pureza, São Miguel do Gostoso, Touros, Afonso Bezerra, Pedra Preta, Pedro 

Avelino e Galinhos. A seleção dos alunos que participaram das duas edições do Projeto 

OASIS foi realizada, atendendo aos requisitos de idade e escolaridade pré-definidos, a partir 

dos critérios que as secretarias de educação ou assistência social dos municípios beneficiados 

definiram, discricionariamente. Em alguns municípios, por exemplo, o critério da origem da 

residência do jovem foi adotado e a distribuição das vagas entre os sujeitos residentes nas 

sedes municipais e nos assentamentos rurais foi equitativa. Os cinco primeiros municípios 

listados estão localizados no território do Mato Grande.  

A Incubadora OASIS, responsável pela execução do projeto de intervivência 

universitária, estimulada por compromissos institucionais já estabelecidos e de médio prazo 

neste território, optou, quando na decisão pela reedição do projeto, por priorizar a escolha de 

municípios que fizessem parte da identidade territorial do Mato Grande Potiguar. Os 

municípios de Afonso Bezerra, Pedro Avelino e Pedra Preta estão localizados no território do 

Sertão Central Cabugi e integraram o projeto em razão de articulações políticas que o 

coordenador do projeto estabelecera, tendo em vista ser egresso da região, com líderes 

municipais em situação de governo. O município de Galinhos, que já havia recebido o projeto 

no biênio 2009-2010, integrou-se ao projeto em função da articulação que o então prefeito 

afonso-bezerrense promoveu entre o seu parceiro político, na ocasião o chefe do executivo 

municipal galinhense, e a equipe da Incubadora OASIS, a executora do projeto. 

A edição 2009-2010 do Projeto OASIS de intervivência universitária ocorreu junto a 

um número de menor de alunos, ao todo, à época, fizeram parte do projeto cerca de 180 

alunos, conforme enuncia Silva (2011). Os municípios participantes daquela edição também 

foram em menor número, ao todo seis cidades tiveram representação: Macaíba (grupo de 
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alunos da Escola Agrícola de Jundiaí, UFRN), Guamaré e, os reincidentes na segunda edição, 

Afonso Bezerra, Pedro Avelino, Galinhos e Jandaíra. O controle de participação dos alunos 

no Projeto OASIS é feito pelos tutores municipais responsáveis por cada um dos coletivos 

(turma de jovens). Silva (2011) não dispõe de informações sobre o quantitativo de alunos que 

deixaram o projeto ao longo de sua execução. Da mesma forma, na edição 2011-2012, não 

encontramos junto aos tutores municipais registro oficial referente à estatística de evasão do 

projeto pelos alunos. A estimativa que fazemos, com base em relatos orais produzidos pelos 

alunos e por seus monitores, em cada um dos municípios, é que 270 vagas inicialmente 

oferecidas na segunda edição do projeto, ao final, apenas 190 novamente possuíam alunos 

ocupantes, ou seja, algo em torno de 30% dos alunos não se mantiveram em atividade no 

Projeto OASIS até a sua conclusão. 

Consideramos, então, que o projeto de intervivência universitária em pauta se constitui 

como uma ferramenta com um importante papel na complementação da formação dos 

sujeitos. Ações que objetivam suprir a carência de processos formais de ensino-aprendizagem, 

como as que propõe o Projeto OASIS, também demandam pesquisas avaliativas, a fim de que 

se compreenda o real impacto que exercem sobre a formação dos indivíduos bem como para 

que retroalimente políticas públicas direcionadas à educação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



53 
 

6. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 
 
 
6.1. Caracterização da pesquisa 

 
 
Quanto aos objetivos, a pesquisa se caracteriza por ser descritiva e exploratória. A 

pesquisa descritiva é dedicada à exposição de características de uma população ou fenômeno 

determinados (VERGARA, 2004; GIL, 1999). Busca, pois, descrever características de 

grupos ou indivíduos, mensurar e discriminar a quantidade de sujeitos que apresentam 

características ou comportamentos com variabilidades significativamente associadas e, ainda, 

descobrir ou atestar a existência de relação entre variáveis utilizadas no estudo (MATTAR, 

2001). Trata-se, também, de pesquisa exploratória, pois aborda tema em que há pouco 

conhecimento acumulado e sistematizado, permitindo ao pesquisador revelar conhecimentos 

preliminares no tema ou problema de pesquisa (VERGARA, 2004; MATTAR, 2001; 

GIL,1999). O estudo do desenvolvimento humano associado à implementação de projetos 

socioeducativos é tema pouco explorado no âmbito da produção científica nacional, sobretudo 

no campo da Administração. 

No que se refere aos procedimentos trata-se de estudo de campo, pois à luz do método 

hipotético-dedutivo, em que são combinadas observações criteriosas, antecipações e 

premissas construídas a partir da experiência do pesquisador, desvela-se um conjunto de 

aspectos particulares ao fenômeno observado (GIL, 1999). Assim, busca-se, conforme sugere 

Mattar (2001, p. 26), “conhecer o inter-relacionamento entre as diversas variáveis que 

ocasionam um fenômeno”, qual seja o desenvolvimento humano dos jovens integrantes do 

Projeto OASIS.  

A abordagem do estudo é quantitativa e baseia-se na perspectiva de elucidar 

conquistas, desafios e potencialidades da estratégia sócio-educativa de Intervivência OASIS. 

A quantificação e o tratamento dos dados desenvolveram-se por meio de técnicas estatísticas 

(simples e complexas), visando à garantia da precisão dos resultados e generalizações 

estatísticas. Esta perspectiva alinha-se à tradição positivista de construção do conhecimento 

que, através do reducionismo, visa ao controle das variáveis e à restrição da possibilidade de 

julgamento de valor, gerando casualidades através do raciocínio hipotético-dedutivo 

(ROESCH, 2005). 
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O objetivo foi verificar o nível de mudança apresentado pelos jovens na perspectiva do 

comportamento e de atitudes e observar a dinâmica das variáveis que melhor explicam este 

desenvolvimento. Para isto, utilizamos os procedimentos estatísticos atinentes à modelagem 

de equações estruturais, com foco principal nos resultados da análise fatorial confirmatória e, 

como procedimento preliminar, empregamos, a fim de observar as estruturas de agrupamentos 

entre as variáveis, a técnica da análise fatorial exploratória. 

As propriedades do método, dos procedimentos e do tipo de análise empregados na 

coleta e tratamento dos dados têm, portanto, o propósito de fornecer parâmetros significativos 

ao objetivo de mensuração do desenvolvimento humano associado à ocorrência de projeto 

socioeducativo. 

 

 

6.2. Planejamento e Execução da Coleta de Dados 
 
 
Os dados da pesquisa foram colhidos junto aos estudantes da Intervivência OASIS, 

edição 2011/2012, em visitas – com a exclusiva finalidade de coleta – aos coletivos, 

município por município. Por essa razão, quanto aos meios de investigação a pesquisa é 

caracterizada como estudo de campo. O estudo de campo acontece quando a investigação 

empírica é realizada onde ocorre ou ocorreu o fenômeno ou, onde se encontram os elementos 

para explicá-lo (VERGARA, 2004).   

A coleta de dados foi realizada junto a 153 jovens (amostra), uma amostra do total dos 

190 jovens (população) vinculados ao Projeto OASIS. Determinamos o tamanho mínimo da 

amostra fazendo uso da técnica de amostragem aleatória simples. O erro amostral admitido foi 

de 4%. Na aplicação da fórmula para o cálculo do tamanho mínimo da amostra chegamos ao 

número de 146 observações. Os passos que seguimos no sentido de viabilizar a coleta de 

dados podem ser sintetizados em cinco momentos: 

a) Recrutamento e treinamento de equipe para auxiliar na coleta de dados. A equipe 

formada foi composta por duas alunas de graduação (uma concluinte em 

Psicologia e outra cursando Pedagogia) e por uma profissional da área de saúde 

(formada em Nutrição pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte). Toda a 

equipe possuía experiência na aplicação de questionários e na realização de 

pesquisas de campo. 



55 
 

b) Planejamento das viagens e das rotas a serem realizadas a fim de otimizar a 

utilização dos recursos despendidos por ocasião da coleta de dados. As visitas, aos 

nove municípios participantes do Projeto OASIS, foram feitas em três rodadas, 

organizadas por proximidade e viabilidade de acesso. A disposição das rotas e os 

horários de embarque e desembarque da equipe nos dias de coleta de dados estão 

sintetizados no quadro 4. 

Quadro 4 – Cronograma de viagens para coleta de dados 

Rodada Município (rota) Dia Saída/Retorno 

Primeira Afonso Bezerra, Pedro Avelino e 
Pedra Preta 28/12/12 7h/21h 

Segunda Galinhos, Jandaíra e Pureza 02/01/13 8h30m/23h50m 

Terceira Touros, São Miguel do Gostoso e 
Parazinho 03/01/13 8h/23h30m 

Fonte: Elaborado pelo autor (2013). 

 

c) Estabelecimento de contato com os tutores municipais ou com os líderes jovens 

para agendamento das reuniões para a coleta de dados. Os contatos foram 

realizados via telefone e redes sociais. Solicitou-se aos tutores municipais que 

reunissem a totalidade do grupo participante do projeto.  

d) As reuniões para a aplicação do formulário ocorreram em salas de aula de escolas 

públicas ou em instalações de outros prédios da administração municipal (no 

prédio da Secretaria de Turismo em Touros e no prédio do Centro do Idoso em 

Parazinho). Com a parcela dos jovens presentes ao encontro organizado pelos 

tutores municipais foi feita a exposição dos objetivos da reunião, com a aplicação 

de dinâmica inicial e com a aplicação do formulário de pesquisa. Os formulários 

de pesquisa foram auto-aplicados sob a supervisão da equipe responsável pela 

coleta de dados. Cada reunião para aplicação do formulário consumiu, em média, 

uma hora de trabalho. 

e) Os jovens que compareceram à reunião articulada pelos tutores municipais foram 

abordados individualmente pela equipe de coleta de dados da pesquisa. Alguns 

jovens em virtude de limitações relativas ao processo de convocação para a 

reunião de coleta de dados não compareceram nos encontros agendados. Estes 

jovens não tiveram acesso à informação sobre a ocorrência da reunião por estarem 

ausentes do município quando no momento da articulação encabeçada pelos 

tutores municipais ou porque residiam em comunidades distantes da sede do 

município e precisavam de apoio para o deslocamento, apoio este não obtido junto 
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às prefeituras municipais, justificado pelo período de transição em que se 

encontravam. Com a colaboração de alunos do projeto que participaram da reunião 

a equipe de coleta localizou e entrevistou, um a um, os jovens nesta situação. Em 

alguns municípios a equipe chegou a despender 2 horas a mais de trabalho por 

causa do tempo necessário à localização e à entrevista dos ausentes à reunião de 

coleta. 

 

 

6.3. Instrumento de pesquisa: decifrando as variáveis observáveis e as variáveis latentes 
 
 
A “parte 2” do formulário utilizado  é uma adaptação do instrumento “Diagnóstico do 

Comportamento Organizacional” consultado em Matias (2008). Do “instrumento referência” 

extraimos o formato como foram formuladas as sentenças para emissão de opinião do 

respondente, adaptadas à natureza do objeto de estudo a quantidade de níveis da escala likert 

e, por fim, caracterizou-se  cada um desses níveis com o auxílio de rótulos nominais 

(“discordo muito”, “discordo pouco”, “concordo pouco”, “concordo muito”). Para cada 

uma das dimensões cruzadas (categorias existenciais versus categorias axiológicas) constantes 

do recorte teórico que dá suporte ao  estudo elegeu-se dois satisfatores singulares, de maneira 

exclusiva (sem repetições).   

Na matriz original, intitulada “Matriz Necessidade vesus Satisfatores”,  para cada um 

dos quadrantes, que são os cruzamentos entre as necessidades existências (no eixo horizontal) 

e as necessidades axiológicas (no eixo vertical), Max-neef (1993) elenca um número 

heterogêneo de satisfatores. Alguns quadrantes listam seis satisfatores, outros apenas quatro, 

por exemplo. A escolha dos satisfatores singulares (que atendem a apenas uma das 

necessidades axiológicas por dimensão existêncial) para cada um dos quadros (cruzamentos 

categóricos) observou as discussões e reflexões comuns, no que se refere aos temas da 

educação e do desenvolvimento, aos três teóricos básicos aportados no estudo: Max-neef 

(1993), Sen (2000) e Freire (1989).  

Os satisfatores escolhidos, para cada uma das unidades de análise (fatores), para o 

caso da dimensão ser: consciência crítica e disciplina na necessidade de entendimento; 

solidariedade e respeito para o fator participação; vontade e audácia na necessidade de 

criação; para a necessidade de identidade foram extraídos os satisfatores autoestima e 

assertividade; e, compondo o fator liberdade estão os satisfatores autonomia e determinação. 
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Na dimensão fazer os satisfatores utilizados foram: investigar e experimentar, necessidade de 

entendimento; em participação, dialogar e opinar; inventar e construir foram o fator criação; 

a variável latente identidade é composta pelos satisfatores comprometer-se e crescer; e, por 

fim, discordar e diferenciar-se compõem a necessidade de liberdade. Tendo em vista fornecer 

maior organização e objetividade ao processo de investigação optou-se por dimensionar 

satisfatores exclusivos para cada um dos dez quadros (cruzamentos entre as categorias 

existenciais ser e fazer e as categorias axiológicas de entendimento, participação, liberdade, 

criação e identidade). A exclusão da categoria axiológica “proteção”  e das categorias 

existenciais “ter” e “estar” do  processo analítico corrobora com os resultados da pesquisa de 

Silva (2011), onde se evidencia a restrição da estratégia sócio-educativa do Projeto OASIS no 

que se refere ao atendimento à necessidade de proteção e ao mudanças representativas nas 

dimensões ter e estar, haja visto o viés estritamente educacional de que se reveste o projeto de 

intervivência em questão.  

O formulário de pesquisa que empregamos em nosso processo de investigação foi 

composto por duas partes. Cada uma destas responde por um fase particular da pesquisa. Em 

sua primeira seccção se destina à captação da condição de variáveis úteis à descrição do perfil 

sociodemográfico do respondente (estudante). No passo seguinte,  a identificação dos   efeitos 

da estratégia socioeducativa do projeto de intervivência no desenvolvimento humanos dos 

jovens vinculados a esta ação. 

A primeira parte do formulário, composto por variáveis de cunho socioeconômico, foi 

dividido em quatro grupos de questões. O primeiro grupo responde pela “identificação do 

entrevistado”. O grupo seguinte se interessa por caracterizar a situação de renda e das 

condições de vida do núcleo familiar a que o entrevistado pertence. No terceiro grupo foram 

dispostas as questões a respeito da situação de escolaridade do jovem e de seus pais. O último 

grupo d foi dimensionado no sentido de produzir uma breve avaliação sobre aspectos gerais 

inerentes ao Projeto OASIS. 

A fim de captar transformações nos níveis de satisfação das cinco necessidades 

humanas de que trata o  trabalho, elaboramos duas sentenças, uma com situação positiva e 

outra com situação negativa, para cada um dos satisfatores escolhidos. Deste modo, a “parte 

2” do formulário  é composta por quarenta sentenças sobre as quais os jovens do Projeto 

OASIS produziram sua autoavaliação. Para o caso do satisfator “assertividade” (categoria 

existencial “identidade” e categoria axiológica “ser”) utilizamos, por exemplo, as seguintes 

sentenças: a) Sou tímido em expressar minhas opiniões; b) Não tenho problemas para falar em 
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público. Os jovens foram abordados quanto à sua condição particular de entrada e quanto à 

sua condição particular de saída em um único momento. Decidimos por usar este 

procedimento, face à constatação de inconsistência nos dados coletados em estudo 

implementado junto à 200 jovens ao início da edição 2011-2012 do Projeto OASIS.  Na 

ocasião, utilizamosum formulário com uma estrutura e com sentenças cujos conteúdos eram 

similares aos que empregamos na coleta de dados desta pesquisa.  

A  justificativa se dá no sentido de que a situação de estranhamento e o 

deslumbramento relacionados à inserção em um novo processo de formação (relativo à 

entrada dos jovens no projeto) e, portanto, diferente do convencional (escolar), pode ter 

causado a subvalorização ou a sobrevalorização na auto-avaliação no âmbito de algumas 

dimensões componentes do instrumento de coleta utilizado naquela ocasião (de março à junho 

de 2011), tanto pelo desconhecimento de alguns termos utilizados nos questionamentos, pela 

reduzida capacidade de entendimento, quanto pela falta de prática em produzir reflexões sobre 

si. Alguns jovens confidenciaram, durante a coleta dos dados, que no início do projeto 

julgaram incoscientemente algumas sentenças, pelo simples desconhecimento do seu 

conteúdo. Outros declararam que associaram a execução daquela entrevista a uma suposta 

avaliação, conduzida pelos responsáveis pelo projeto, para definir sobre a manutanção ou 

exclusão de jovens do processo formativo. 

O intuito de questionar os jovens sobre sua condição em período anterior ao projeto e 

sobre a sua condição atual simultaneamente, é acompanhado pela expectativa de que os 

jovens façam um julgamente a respeito do impacto do projeto em suas vidas. A reflexão a ser 

produzida pelos jovens, configura-se algo como: “antes eu estava assim [...], agora estou 

assim [...]. Desta forma, permite-se ao jovem interpretar cada uma das sentenças como um 

continuum, onde ele visualizará a distância ou proximidade, ou ainda, a sobreposição, de dois 

pontos: a sua condição anterior e a sua condição posterior ao projeto. 

No quadro 5 destacamos o recorte que foi feito na matriz de Necessidades versus 

Satisfatores (quadro 1) e elencamos o conjunto de satisfatores (variáveis)  empregados na 

pesquisa. 
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Quadro 5 – Recorte da matriz de Necessidades versus Satisfatores 

Existenciais 
 
Axiológicas 

SER FAZER 

ENTENDIMENTO Consciência 
crítica e disciplina 

Investigar e 
experimentar 

PARTICIPAÇÃO 
Solidariedade e 

respeito 
(tolerância) 

Dialogar e opinar 

CRIAÇÃO Vontade e audácia  Inventar e 
construir  

IDENTIDADE Autoestima e 
assertividade 

Comprometer-se e 
crescer 

LIBERDADE Autonomia e 
determinação 

Discordar e 
diferenciar-se 

Fonte: Adaptado de Max-neef (1993) 

Na construção do instrumento de coleta   as sentenças  foram organizadas de modo 

que os grupos de satistores foram descaracterizados. Os fatores pertencentes ao mesmo 

cruzamento categórico foram dispostos separadamente.  

 

6.4. Análise fatorial exploratória 
 
 

 A análise fatorial exploratória foi utilizada para verificar o comportamento das 

variáveis observáveis ante a estrutura pré-estabelecida pelo modelo teórico aportado na 

pesquisa. Pretendia-se, a partir do emprego da análise fatorial exploratória, observar a 

correspondência entre a dinâmica dos dados coletados e a organização do constructo 

representado no quadro 5, na matriz reduzida de Necessidades versus Satisfatores. De acordo 

com Aranha e Zambaldi (2008), a Análise fatorial permite condicionar um conjunto de 

variáveis observáveis à manifestação visível de um conjunto menor de variáveis latentes 

(hipotéticas). De forma prática, a intenção era testar se, no espaço das observações coletadas, 

o conjunto de variáveis mensuráveis apresentava estrutura de agrupamentos equivalente ao 

ordenamento das cinco dimensões hipotéticas vislumbradas no modelo teórico e estimar a 

medida da mudança no nível de desenvolvimento humano dos jovens participantes do Projeto 

OASIS. 

 Conforme descrevemos no item 6.3, através da aplicação da segunda sessão do 

formulário de pesquisa, empregada com objetivos de mensuração de mudanças atitudinais, 

foram colhidas 153 observações para um conjunto de quarenta variáveis responsáveis pela 

caracterização do desenvolvimento humano fomentado pelo Projeto socioeducativo OASIS. 

Segundo Hair et al (2005), a aplicação da técnica de Análise fatorial exige amostras com, no 
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mínimo, 100 observações. “O uso da Análise fatorial se justifica dada a necessidade de 

trabalhar com uma ferramenta multidimensional, para em vez de usar os dados originais, 

analisar as dimensões latentes nesses dados (BARDEN, 2009, p. 109)”. No nosso caso, 

interessava-nos saber se o conjunto das quarenta variáveis mensuráveis efetivamente 

utilizadas se reagrupava nos cinco subconjuntos definidos conceitualmente como 

necessidades axiológicas (entendimento, participação, criação, identidade e liberdade. As 

variáveis selecionadas para o estudo são variáveis métricas.  

 A aplicação da análise fatorial exploratória pode ser interpretada, em nosso estudo, 

como um teste preliminar para a modelagem em equações estruturais e, por conseguinte, para 

a implementação da Análise fatorial confirmatória. O método mais objetivo para validar os 

resultados de uma análise fatorial exploratória é transpor a perspectiva de validação para uma 

análise confirmatória (HAIR et al, 2005). A modelagem de equações estruturais foi o método 

escolhido, em nosso estudo, para a consecução do objetivo de validação da análise fatorial. 

No item 6.5 discutiremos as contribuições que a implementação do modelo de equações 

estruturais forneceu à pesquisa em questão. 

 

6.5. Modelagem em Equações estruturais 
 
 
 A modelagem de equações estruturais pode ser traduzida enquanto síntese de um 

conjunto de técnicas estatísticas multivariadas. São exemplos destas técnicas: a análise de 

variância, a análise de regressão múltipla e a análise fatorial. O modelo estatístico de 

equações estruturais descende da modelagem multiequação, técnica desenvolvida, 

principalmente, pelo ramo da econometria e cujas origens remontam os princípios de 

mensuração da psicologia e da sociologia. Outros nomes são utilizados para designar a 

modelagem de equações estruturais, a técnica também atende pelos nomes de “análise de 

caminhos”, “análise fatorial confirmatória”, “análise de variáveis latentes”, dentre outros 

(SILVA, 2006). 

 O uso de modelagem de equações estruturais serve ao intuito de testar empiricamente 

uma série de relacionamentos e interdependências entre variáveis através de um modelo que 

operacionaliza a teoria. O diagrama de caminhos, uma representação gráfica produzida dentro 

do processo de modelagem de equações estruturais, constitui-se numa ferramenta de utilidade 

didática para o exame das diversas relações que as variáveis observáveis e as variáveis 

latentes estabelecem entre si e umas com as outras.  
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 As equações de regressão, bem como as estruturas relacionais modeladas a partir de 

equações estruturais, têm a finalidade de representar a influência que uma ou mais variáveis 

exercem sobre outra. Duas características, no entanto, distinguem a análise de equações 

estruturais das demais técnicas de modelagem: a) a modelagem de equações estruturais estima 

as interações de independência múltipla e interrelacionadas, e; b) a técnica possui habilidade 

para representar estruturas latentes nestas interações e para explicar o erro de mensuração no 

processo de estimação. A modelagem de equações estruturais viabiliza expressar um 

encadeamento de relações entre variáveis onde, a depender do nível e da direção em que se 

produza análise, variáveis independentes podem ser interpretadas como variáveis 

dependentes, e vice-versa. Sob outra perspectiva, a análise de equações estruturais pode ser 

vista como uma extensão da análise de regressão múltipla, uma vez que nesta as previsões são 

relacionadas a uma única variável dependente e naquela o número de variáveis resposta é 

indefinido. A técnica possibilita, ainda, investigar o quanto as variáveis preditoras explicam as 

variáveis dependentes e ordenar, pelo critério do peso na previsão, quais dessas variáveis são 

mais importantes (SILVA, 2006). O Modelo de Equações Estruturais se torna alternativa ao 

uso da análise de regressão isoladamente quando fazem parte do processo de investigação 

construtos latentes e quando são admitidos o erro de mensuração e níveis de interdependência 

entre as variáveis observadas (GOLDEBERGER e DUNCAN, 1973). 

 De acordo com Klem e Maruyama (1995; 1998 apud SILVA, 2006), a aplicação da 

modelagem de equações estruturais implica na produção de dois resultados principais: a) 

fornece uma estimativa da magnitude dos efeitos das interações entre as variáveis, e; b) testa a 

correspondência do modelo com os dados observados. No estudo, o interesse é pelo  dois 

resultados. É importante destacar que mesmo sendo constatada consistência na arquitetura e 

nos dados não é possível atestar a robustez teórica do modelo, neste caso dizemos que o 

modelo é plausível. Segundo Iriondo et al (2003 apud SILVA, 2006), são quatro os tipos de 

relações causais dos quais a análise via equações estruturais pode se ocupar: 

a) Relações causais diretas, que podem vir a ser recíprocas (efeito observado direto 

de uma variável sobre a outra); 

b) Relações causais indiretas, onde uma o efeito de uma variável é incidido sobre 

outra através de uma terceira variável; 

c) Relações espúrias, em que duas variáveis sofrem a influência, simultaneamente, de 

uma mesma variável, e; 
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d) Associações sem correlação. Neste caso, existe indeterminação no tipo de relação 

(se espúria ou indireta) que se estabelece entre um par de variáveis e uma terceira 

variável que lhes é comum. 

Maruyama (1998 apud FARIAS e SANTOS, 2000), advoga que as modelagem em 

equações estruturais devem ser originárias de modelos conceituais que especifiquem, 

antecipadamente, um sentido para as interações incorridas dentro de um conjunto de 

variáveis. No estudo, o modelo conceitual aportado como base para a aplicação da análise de 

equações estruturais é a Matriz de Desenvolvimento na Escala Humana de Max-neef (1993). 

Assumindo a perspectiva confirmatória que o uso do método de equações estruturais 

preconiza, a pesquisa implica o teste de aderência de um modelo a fim de determinar se os 

padrões de variação e covariação nos dados são consistentes com um modelo estrutural 

especificado pelo pesquisador. 

Silva (2006) explica que dois submodelos constituem um modelo de equações 

estruturais completo: um modelo de medida e um modelo estrutural. O processo de 

modelagem de equações estruturais se desenrola na direção da validação deste modelo de 

medida e de ajuste do modelo estrutural. O modelo de medida especifica a ligação entre os 

escores de um instrumento de medida (as variáveis preditoras observadas) e o construto 

teórico em uso que foram designados para, através do seu uso, atender a finalidade de 

predição estatística. A validação do modelo de medida é produzida, principalmente, através da 

implementação de análise fatorial confirmatória. A análise fatorial confirmatória se distingue 

da análise fatorial exploratória pela consciência antecipada a respeito das características do 

modelo de relações intervariáveis. Na análise fatorial confirmatória o número de variáveis 

latentes é fixado ex ante a investigação. Já o modelo estrutural responde pela especificação do 

modo como uma variável latente, em particular, influencia o comportamento de outras 

variáveis latentes no modelo (LEMKE, 2005 apud SILVA, 2006). O ajuste do modelo 

estrutural é alcançado, predominantemente, via execução da análise de caminhos com 

variáveis latentes. 

 A análise de caminhos, conforme indica Stoelting (2004 apud SILVA, 2006) é uma 

técnica estatística, baseada em sistemas de equações lineares, empregada para investigar as 

relações causais entre duas ou mais variáveis. Sua aplicação é pertinente quando existe apenas 

uma medida observável para cada variável teórica e, adicionalmente, o pesquisador tem 

hipóteses a priori sobre as relações causais entre as variáveis constituintes do modelo. 

Usando, como entrada, apenas uma matriz de correlação ou covariância, a análise de 
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caminhos viabiliza o cálculo da intensidade das relações entre as variáveis componentes de 

uma arquitetura teórico-conceitual. Segundo Silva (2006, p. 30), a correlação simples entre 

duas variáveis quaisquer pode ser representada como a soma dos caminhos compostos que 

conectam esses pontos. A análise de caminhos, quando representada graficamente, envolve 

um conjunto de símbolos cujos significados apresentamos no quadro 6: 

Quadro 6 – Símbolos Padrão e não-Padrão na análise de caminhos 

SÍMBOLO DESCRIÇÃO 

Quadrados ou retângulos 
Representam as variáveis observadas, as variáveis medidas 
pelo pesquisador. Termos associados: variável manifesta ou 
indicador quando representada como medida de uma variável 
latente. 

Elipses ou círculos 
Representam os construtos latentes (um construto hipotético 
não observado). Outro termo utilizado para designar variáveis 
latentes é “fator”. 

Seta unidirecional → 

Seta com uma ponta: indica o caminho ou a relação de causa 
entre duas variáveis e um efeito direto entre elas. 
Exemplificando: em X → Y, X afeta Y de modo 
unidirecional. 

Duas setas paralelas e opostas D 
Representam a relação bidireciona entre duas variáveis. Por 
exemplo, em Y1 D Y2, a interação entre Y1 e Y2 é bidirecional 
ou, noutro termo, há entre as variáveis um feedback loop. 

Setas bidirecionais 1 

A seta com duas pontas representa correlação ou covariância. 
Em X1 1  X2 as duas variáveis são assumidamente covariantes, 
não há, no entanto, hipótese especifica adicional sobre como 
essa correlação aparece. Este símbolo também pode ser 
interpretado como uma “associação não analisada”. 

D 
Representa a disturbância, por exemplo: em X " Y ! D, a 
variância em Y não é explicada pela variável X que 
presumidamente afeta-a. 

E 

Representa o erro de medida, por exemplo: A " X ! E, onde 
X é uma variável observada que presumivelmente mede A, 
uma variável latente; E é a variância em X não explicada por 
A. 

Fonte: Adaptado de Silva (2006, p. 30). 

 Conforme Marôco (2010 apud CAVALCANTE, 2012), o processo de modelagem em 

equações estruturais pode ser explicado através de seis operações genéricas. 

 Operação 1: estruturar referencial teórico a ser utilizado como plataforma para a 

construção de um modelo propositivo (a  pesquisa é lastreada do ponto de vista teórico pelo 

modelo de Desenvolvimento na Escala Humana); 

 Operação 2: Coleta de dados via emprego de instrumento de coleta de dados; 

 Operação 3: Especificação e identificação do modelo (apresentação da arquitetura de 

interações entre as variáveis observadas e as variáveis latentes); 

 Operação 4: Escolha do método de estimação dos parâmetros das equações 

estruturais. A opção foi pelo método máxima verossimilhança o qual Hair et al (2005 apud 
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CAVALCANTE, 2012) aponta como o método mais utilizado dada a sua confiabilidade e 

robustez sobre as violações de normalidade; 

 Operação 5: Neste estágio prossegue-se com a avaliação da qualidade do ajustamento 

entre modelo desenhando e o modelo de relações aportado pelo arcabouço teórico da 

pesquisa. O quadro 7 apresenta uma descrição resumida dos principais indicadores utilizados 

no exame do ajustamento do modelo; 

 Operação 6: A  decisão a respeito do aceite ou da rejeição do modelo desenhado  

deve  ser analisada  a confiabilidade e a validade dos construtos. 

Quadro 7 - Índices de avaliação da qualidade do ajustamento do modelo 

Índice Descrição Valores de referência 
X² Indica a discrepância entre o modelo proposto p > 0.05 

X²/df 

Dado que o qui-quadrado é sensível ao tamanho da 
amostra e só faz sentido se considerados os graus de 
liberdade, o seu valor é dividido pelos graus de 
liberdade 

Entre 2 para 1 e 
3 para 1 

RMSEA 
Mostra a qualidade de ajustamento do modelo à 
matriz covariâncias subja-cente à amostra, tendo em 
conta os graus de liberdade 

< 0.05: bom ajustamento 
< 0.08: ajustamento razoável 

GFI 
Comparação dos quadrados dos resíduos do modelo 
proposto versus modelo sugerido pela amostra, não 
ajustada pelos graus de liberdade 

> 0.90 

AGFI GFI ajustado pelos graus de liberdade do modelo > 0.90 

NNFI 

Mostra se e em que medida a qualidade de 
ajustamento do modelo proposto é melhor que a do 
modelo de base (pode tomar valores superiores à 
unidade) 

> 0.90 

CFI 
Mostra se e em que medida a qualidade de 
ajustamento do modelo proposto é melhor que a do 
modelo de base. 

> 0.90 

Fonte: Hair et al (2005 apud CAVALCANTE, 2012). 

Como ferramentas de apoio para a análise dos dados utilizamos o software dedicado 

SPSS – Statistical Package for Social Sciences e sua aplicação adicional o AMOS, ambos na 

versão 18.0. 
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7. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 
 
 

Nesta secção do estudo apresentamos os resultados do processo analítico 

compreendido em nossa pesquisa. Dividimos em três unidades a discussão a respeito da 

análise dos dados coletados: na primeira unidade traçamos uma síntese do perfil 

sociodemográfico dos sujeitos da pesquisa; a segunda unidade trata da reflexão acerca dos 

resultados obtidos a partir da Análise Fatorial Exploratória, neste tópico buscamos verificar a 

correspondência do modelo teórico que norteia o nosso estudo com a estrutura de 

agrupamentos dos dados obtidos; na última parte deste capítulo trazemos, via Análise Fatorial 

Confirmatória em Equações Estruturais, a discussão sobre os resultados, em nível de mudança 

comportamental, alcançados em função da realização do Projeto OASIS. 

 

 

7.1  Análise do perfil sociodemográfico dos respondentes 
 
 
 Nas tabelas 4, 5 e 6 elencamos conjuntos de informações a fim de caracterizar os 

sujeitos imbricados em nossa pesquisa. Na tabela 5 dispomos de frequências relativas a dados 

gerais dos jovens abordados: sexo do entrevistado; a distribuição dos jovens entre os 

municípios que compuseram o Projeto OASIS (2011-2012) e a localização de suas residências 

e, por fim; a situação de escolaridade e ocupação destes jovens: 

A maioria dos jovens que participaram da nossa pesquisa é do sexo feminino: são 87 

mulheres, o correspondente a 56,9% do total dos respondentes, contra 66 homens, os quais 

representam 43,1% do total de jovens participantes do nosso estudo. Conforme o descrito na 

tabela 4, os indivíduos abordados tinham, quando na aplicação do formulário, em média, 17 

anos. 

Tabela 4 - Faixa etária dos sujeitos 

 Média  Mediana Moda 
Idade do entrevistado 17,07 17 18 

Fonte: Elaborada pelo autor (2013) 

 No que se refere ao número de jovens por município, temos em nossa amostra como o 

município menos representado o município de Pedro Avelino, onde apenas 15 jovens (60% do 

grupo de 25 alunos) foram abordados. O município com maior representatividade foi o de 

Pedra Preta, onde 19 jovens (95% do grupo), do total de 20, foram abordados. Os municípios 
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de Afonso Bezerra e Jandaíra, tiveram, durante a segunda edição do Projeto OASIS, os 

maiores grupos de alunos, sendo 25 (destes 84% responderam integram a pesquisa: 21 jovens) 

em Afonso Bezerra e 27 em Jandaíra (representada em 77,7% na nossa pesquisa: 21 jovens). 

Os municípios de Parazinho (17 alunos ativos, 11 abordados) e Pureza (18 alunos ativos, 12 

abordados), apresentados como os menores grupos participantes de nossa investigação, estão 

representados por 61,1% e 66,6% do total de jovens ativos participantes do Projeto OASIS em 

cada um dos municípios, respectivamente. 

Tabela 5 - Características sociodemográficas dos sujeitos da pesquisa 

 Fi % 
Sexo do entrevistado    
Masculino 66 43,1 
Feminino 87 56,9 
Município onde reside   
Afonso Bezerra  21 13,8 
Pedra Preta 19 12,4 
Pedro Avelino 15 9,8 
Galinhos 18 11,8 
Jandaíra  21 13,7 
Pureza 12 7,8 
Touros 19 12,4 
Parazinho 11 7,2 
São Miguel do Gostoso 17 11,1 
Zona em que reside   
Rural 113 73,9 
Urbana 40 26,1 
Reside em assentamento   
Não 138 90,2 
Sim 15 9,8 
Escolaridade   
9º ano do Ensino Fundamental 10 6,5 
1º ano do Ensino Médio 35 22,9 
2º ano do Ensino Médio 34 22,2 
3º ano do Ensino Médio 74 48,4 
 Aluno projovem    
Não 106 69,3 
Sim 47 30,7 
Trabalha atualmente   
Não 124 81,0 
Sim 29 19,0 

Fonte: Elaborado pelo autor (2013). 

 Reforça o aspecto de ruralidade por trás do Projeto OASIS a informação referente ao 

quantitativo jovens que declararam residir na zona rural de seus municípios: 113 sujeitos ou 

73,9% dos respondentes. Estes são os jovens que moram em comunidades separadas das 
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sedes municipais, onde é ofertada a maior parte dos serviços públicos de atenção básica 

(saúde, educação, direitos). Destes 113 jovens que se declararam habitantes de zonas rurais, 

13,27% (ou 15 sujeitos) informaram que estão na condição de assentados rurais, localidades 

que geralmente sofrem com a desatenção do poder público municipal.  

No que tange à escolaridade, a maioria dos jovens que participaram da pesquisa 

(48,4%) estiveram, durante o ano de 2012, cursando o 3º ano do ensino médio. Mais de 30% 

dos sujeitos pesquisados informou terem sido beneficiários do ProJovem, fato que atesta a 

condição de vulnerabilidade de parte significativa dos jovens que compuseram a segunda 

edição do Projeto OASIS. O ProJovem atende indivíduos entre 18 e 29 anos que sabem ler e 

escrever, mas não concluíram o ensino fundamental, membros de famílias com renda mensal 

per capita de até meio salário mínimo. Quando questionados sobre situação atual de 

ocupação, 29 respondentes (19%) alegaram estar vinculados a alguma atividade de trabalho, 

tendo então que conciliar o tempo que dedicam os estudos e à participação no Projeto OASIS 

com as obrigações do ofício que exercem. 

Tabela 6 - Condições gerais de educação e renda familiares 

 Média  Mediana Moda Mínimo Máximo Des. 
Padrão 

Anos de estudo do pai 5,78 5,00 4,00 0 17 4,114 

Anos de estudo da mãe 6,92 6,00 11 0 17 4,252 

Renda familiar mensal R$ 1128,20 R$ 900,00 R$ 622,00 200 4000 726,090 
Renda mensal per 

capita R$ 253,31 R$ 200,00 R$ 156,00 40 800 180,659 

Fonte: Elaborada pelo autor (2013). 

 Identificamos, na tabela 6, que os pais dos jovens respondentes têm, em média, 6 (para 

o caso do pai) ou 7 (para o caso da mãe) anos de estudo formal. Em ambas variáveis 

observamos desvios-padrão bastante acentuados, o que demonstra pouca homogeneidade na 

distribuição dos dados dentro da amostra em questão. Situação parecida, em nível de 

dispersão das observações em torno da média, apresentam os dados referentes à renda 

familiar mensal e à renda mensal per capita. Para o caso da renda mensal per capita, 

extraímos como média o valor de R$253,00, no entanto, um desvio-padrão na ordem de 

180,659, uma medida representativa da heterogeneidade desta distribuição de dados, não nos 

permite generalizar a informação.  

As informações contidas na tabela 7 nos ajudam a constatar a marginalidade das 

condições gerais de renda, em seus respectivos municípios, das famílias dos sujeitos da 

pesquisa: 
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Tabela 7 - Valor do rendimento nominal médio mensal per capita dos municípios particulares 
permanentes - total 

Município Rendimento 
Natal R$ 1.130,16 

João Câmara R$ 398,47 
Lages R$ 343,21 

Pedro Avelino R$ 356,46 
Galinhos R$ 353,70 

São Miguel de Touros R$ 336,17 
Afonso Bezerra R$ 313,72 

Touros R$ 311,42 
Parazinho R$ 291,11 
Jandaíra R$ 289,31 

Pedra Preta R$ 263,33 
Pureza R$ 233,33 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico (2010). 

A exceção do valor de renda mensal per capita observado para o município de Pureza, 

o valor médio da renda per capita estimado junto aos demais municípios amostrados 

encontra-se abaixo (R$253,31) dos valores indicados pelo IBGE (2010) como rendimento 

nominal médio mensal per capita dos municípios participantes do Projeto OASIS.  

Constatamos, então, que a experiência socioeducativa da qual trata o nosso estudo 

atende  um conjunto de indivíduos em situação de vulnerabilidade social, especialmente no 

âmbito educacional e no âmbito das condições gerais de renda. 

Com o objetivo de mapear alguns aspectos caracterizadores da situação da educação 

formal, tomando por base o julgamento dos alunos da intervivência sobre a realidade dos seus 

próprios municípios, dimensionamos – no formulário de pesquisa – questões avaliativas 

atinentes ao panorama escolar experimentado e percebido pelos respondentes. Os resultados 

estão condensados na tabela 8.  

Tabela 8 - Aspectos gerais percebidos pelos respondentes sobre a situação da educação 

 Frequência relativa (%) 

 Péssimo Ruim Regular Bom Ótimo 
Condições de infraestrutura da 

escola 17,7 24,8 29,4 19,6 8,5 

Nível de capacitação dos 
professores 1,9 11,1 29,4 37,3 20,3 

Situação de educação do município 10,5 18,3 47,7 22,2 1,3 
Fonte: Elaborada pelo autor (2013). 

 No que tange às condições de infraestrutura da escola, no acumulado, 42,5% dos 

alunos abordados declararam insatisfação frete a este quesito. Já quando perguntados sobre o 
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nível de capacitação dos professores, os participantes do Projeto OASIS, em 57,3% dos casos 

amostrados, indicaram boa ou ótima condição da dimensão em voga. Para 76,5% dos 

respondentes a situação da educação do município em que residem está na condição de 

péssima (10,5%) a regular (47,7%). Podemos perceber que, grosso modo, os alunos do 

Projeto OASIS (no biênio 2011-2012), apresentam-se incomodados diante das circunstâncias 

nas quais se inscrevem os processos educacionais formais implementados em seus 

municípios. 

 O quadro 8 compila os resultados da avaliação, emitida pelos sujeitos desta pesquisa, 

acerca de algumas dimensões inerentes ao desenvolvimento do Projeto OASIS: 

Quadro 8 – Síntese da avaliação acerca de elementos do Projeto OASIS 

A respeito da obtenção de novos 
conhecimentos a partir da Intervivência 

Universitária: 
§ 98% dos entrevistados referiram que o 

projeto proporcionou novos conhecimentos; 
§ 2% referiram que não proporcionou novos 

conhecimentos. 

A respeito da reformulação de conceitos e 
pontos de vista a partir da Intervivência 

Universitária: 
§ 98,7% dos entrevistados referiram que o 

projeto lhe ofereceu oportunidades para 
reformulação; 

§ 1,3% referiram que o projeto não lhe 
ofereceu oportunidades para reformulação. 

A respeito da aplicabilidade dos 
conhecimentos construídos a partir da 

Intervivência Universitária: 
§ 92,2% dos entrevistados referiram que 
muito do que se falou nas formações tem 

aplicação prática; 
§ 7,8% referiram que pouco do que se falou 

nas formações tem aplicação prática. 

A respeito dos métodos e técnicas utilizados nas 
oficinas ao longo da Intervivência 

Universitária: 
§ 71,9% dos avaliaram os métodos e técnicas 

utilizadas como “ótimo”; 
§ 26,1% dos avaliaram os métodos e técnicas 

utilizadas como “bom”; 
§ 2,0% dos avaliaram os métodos e técnicas 

utilizadas como “regular”; 

A respeito da oportunidade de trocar experiência com outros participantes da Intervivência 
Universitária: 

§ 64,1% referiram várias oportunidades para troca de experiência; 
§ 33,3% referiram poucas oportunidades para troca de experiência; 

§ 2,6% referiram inexistência de oportunidades para troca de experiência; 
Fonte: Elaborada pelo autor (2013). 

 Quanto às dimensões obtenção de novos conhecimentos, reformulação de conceitos e 

pontos de vista e aplicabilidade dos conhecimentos construídos a partir da Intervivência 

Universitária, em todos estes casos, a grande maioria dos jovens (mais de 90% destes) 

atribuiu avaliação positiva quanto às contribuições produzidas pelo Projeto OASIS. 71,9% 

dos sujeitos consideraram ótimos os métodos e técnicas utilizados nas oficinas ao longo do 

projeto. Por fim, destacamos que 97,4% dos entrevistados declararam que a ação 

socioeducativa em foco proporcionou alguma oportunidade de intercâmbio de experiências 
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com outros jovens, com vivências distintas. A avaliação positiva em todos os quesitos nos 

permite concluir que o Projeto OASIS encontrou – em seu público – ótimos níveis de 

aceitação, tanto no que diz respeito aos conteúdos trabalhados quanto no que diz respeito à 

opção pelo método de ensino-aprendizagem empregado. 

 

7.2  Resultados da Análise Fatorial Exploratória 
 
 
 Implementamos a Análise Fatorial Exploratória objetivando verificar a 

compatibilidade entre a estrutura de organização das variáveis prevista no âmbito da 

plataforma teórica que embasa o nosso estudo (o modelo de Desenvolvimento na Escala 

Humana de Max-neef) e o comportamento do conjunto de dados que amostramos. A questão 

que orientou este procedimento foi: os dados constituintes da amostra que obtivemos 

apresentam estrutura de agrupamentos, entre as variáveis, correspondente ao disposto no 

recorte que fizemos da Matriz de Necessidades Humanas versus Satisfatores (quadro 5)? Os 

resultados a que chegamos foram satisfatórios, desde o teste de confiabilidade do instrumento 

de pesquisa utilizado até as saídas da análise fatorial, executada construto por construto, 

podemos observar consistência em nosso processo investigativo. A seguir, expomos, através 

de tabelas, as informações referentes à execução da análise fatorial exploratória. Separamos 

os dados em dois grandes momentos, em todos os passos tratamos separadamente as 

informações a respeito do “antes” e do “depois” do projeto. 

 A tabela 9, responde pela apresentação dos resultados do teste de confiabilidade do 

instrumento de pesquisa aplicado. O indicador tomado como referência para análise da 

consistência interna do formulário foi o Alfa de Cronbach. 

Tabela 9 - Resultados do teste de confiabilidade do instrumento 

Alfa de Cronbach   ANTES  DEPOIS 
Ser Fazer Ser Fazer 

Entendimento 0,667 0,668 0,766 0,745 
Participação 0,686 0,760 0,554 0,794 

Criação 0,750 0,612 0,792 0,712 
Identidade 0,726 0,792 0,776 0,661 
Liberdade 0,685 0,677 0,763 0,692 

Fonte: Elaborada pelo autor (2013). 

Avaliamos a confiabilidade do nosso instrumento a partir da análise, isolada, de cada 

uma das dimensões em torna das quais as variáveis se agruparam. De acordo com Freitas e 

Rodrigues (2005), podemos considerar satisfatórios os questionários que apresentem valores 

de α > 0,60. A exceção do indicador apresentado no cruzamento “Participação x Ser x 
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Depois”, qual seja α = 0,554, todos os demais indicadores se mostraram satisfatórios. Fizemos 

a opção por manter a dimensão em destaque, mesmo diante da indicação de sua fragilidade 

dentro da amostra que temos, a fim de manter a organização da estrutura de relações entre as 

variáveis que queríamos testar. No aspecto geral, podemos atestar a consistência do 

formulário utilizado. 

Para efeito dos procedimentos relativos ao emprego da análise fatorial observamos o 

comportamento dos dados dentro de cada um das variáveis latentes (dimensões existenciais) 

ser e fazer. A respeito da dimensão ser, os resultados do teste KMO, o qual mede o nível de 

adequação do emprego da análise fatorial aos dados amostrais, confirmam a pertinência do 

uso desta técnica estatística em nosso estudo. 

Tabela 10 - Resultados do teste KMO para a dimensão SER 

DIMENSÃO 
SER KMO 

Teste de esfericidade 
de Barlett - Aprox 

Qui-quadrado 
Df Sig. 

Construto Antes Depois Antes Depois Antes Depois Antes Depois 

Entendimento ,637 ,669 354,304 343,446 6 6 ,000 ,000 

Participação ,607 ,684 327,580 311,094 6 6 ,000 ,000 

Criação ,668 ,737 448,044 347,546 6 6 ,000 ,000 

Liberdade ,669 ,742 352,211 449,569 6 6 ,000 ,000 

Identidade ,616 ,709 285,471 350,743 6 6 ,000 ,000 
Fonte: Elaborada pelo autor (2013). 

Em todos os construtos, nos dois momentos investigados, os resultados do teste KMO 

apresentam valores acima de 0,60. Conforme esclarecem Corrar, Paulo e Dias Filho (2007), 

valores para o teste KMO abaixo de 0,50 são considerados muito pequenos e indicam 

inadequação do emprego da análise fatorial. O teste de esfericidade de Bartlett testa se a 

matriz de correlação é uma matriz identidade, o que indicaria que não há correlação entre os 

dados. Dessa forma, procura-se para um nível de significância determinado rejeitar a hipótese 

nula de matriz de correlação identidade. Os testes, em todos os casos, foram significantes ao 

nível de 1%. 

Os resultados do teste KMO para os construtos na dimensão fazer também se 

mostraram aceitáveis. Tanto no antes quanto no depois, os testes para todas as variáveis 

latentes possuem valores acima de 0,60. Todos eles também se mostraram significantes ao 

nível de 1%. As informações estão contidas na tabela 11. 
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Tabela 11 - Resultados do teste KMO para a dimensão FAZER 

DIMENSÃO 
FAZER KMO 

Teste de esfericidade 
de Barlett - Aprox 

Qui-quadrado 
Df Sig. 

Construto Antes Depois Antes Depois Antes Depois Antes Depois 

Entendimento 0,685 0,735 341,124 419,631 6 6 ,000 ,000 

Participação 0,722 0,694 432,675 313,245 6 6 ,000 ,000 

Criação 0,697 0,797 361,460 421,437 6 6 ,000 ,000 

Liberdade 0,683 0,815 249,407 319,546 6 6 ,000 ,000 

Identidade 0,708 0,704 347,880 321,100 6 6 ,000 ,000 
Fonte: Elaborada pelo autor (2013). 

 Os resultados dos testes KMO, nas dimensões ser e fazer, podem, então, ser 

considerados muito bons, não havendo a necessidade de exclusão de nenhuma das dimensões 

para efeito da análise fatorial. Diante do exposto, atestamos que a amostra, em todos os seus 

construtos, mostrou-se adequada para passar pela análise fatorial. 

 A tabela 12 sintetiza os resultados obtidos a partir da aplicação da análise fatorial 

sobre as variáveis atinentes à dimensão existencial ser. 

Tabela 12 - Resultados da Análise Fatorial para a dimensão SER 

DIMENSÃO SER 

Construto Variáveis 
Comunalidades Número de fatores Variância explicada 

Antes Depois Antes Depois Antes Depois 

Entendimento 

ESconsc2 ,658 ,775 

1 fator 1 fator 54% 67% 
ESconsc1 ,669 ,657 
ESdisc1 ,661 ,778 
ESdisc2 ,780 ,632 

Participação 

PSsolid1 ,664 ,685 

1 fator 2 fatores 62% 68% 
PSsolid2 ,635 ,775 
PSresp2 ,691 ,634 
PSresp1 ,690 ,743 

Criação 

CSvont1 ,653 ,786 

1 fator 1 fator 53% 54% 
CSaudac2 ,717 ,772 
CSvont2 ,647 ,785 

CSaudac1 ,662 ,709 

Liberdade 

LSdeterm1 ,712 ,793 

1 fator 1 fator 55% 57% 
LSdeterm2 ,689 ,762 

LSauto1 ,653 ,743 
LSauto2 ,669 ,621 

Identidade 

ISautoest1 ,658 ,801 

1 fator 1 fator 57% 65% 
ISautoest2 ,611 ,751 
ISassert2 ,765 ,832 
ISassert1 ,615 ,750 

Fonte: Elaborada pelo autor (2013). 
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 No que se refere às comunalidades, os conjuntos das variáveis em cada construto se 

apresentaram representativos, não sendo indicada a exclusão de variável alguma dentro da 

estrutura de agrupamentos. As comunalidades  são quantidades das variâncias (correlações) 

de cada variável explicada pelos fatores. Quanto maior a comunalidade, maior será o poder de 

explicação daquela variável pelo fator. Segundo Hair et al (2006), variáveis com valores de 

comunalidade inferiores à 0,6 são um indicativo da necessidade de exclusão da variável 

devido ao seu baixo poder de adesão estatística às outras variáveis do mesmo construto. A 

observação dos resultados alcançados na seara das variâncias explicadas refletem a 

pertinência dos fatores gerados. Em todos os casos as variâncias explicadas estão acima de 

50%, o nível limite para a aceitação do construto (CORRAR, PAULO E DIAS FILHO, 2007). 

Nesta etapa da análise nos importa conferir se as variáveis observáveis previstas para a 

formação de uma variável latente estão se agrupando em um único fator. De fato, em quase 

todos os resultados obtemos esta constatação, apenas a variável não observável participação, 

nos dados relativos à avaliação produzida para o momento depois do projeto, apresentou 

problemas nesse quesito, gerando, ao invés de um, dois fatores. A geração de dois fatores 

representa a fraca relação entre as variáveis de um mesmo construto teórico e torna precária a 

análise do componente como sendo único. 

 Verificamos, ainda, através das informações elencadas na tabela 12, que a consistência 

dos construtos na avaliação atinente às variáveis do momento depois aumentou em relação 

aos resultados obtidos junto às variáveis avaliadas no momento antes do projeto. Em todas as 

variáveis latentes podemos observar um aumento no percentual de variância explicada, isso 

significa que no tempo transcorrido ao longo da execução do projeto os indicadores, para a 

amostra em questão, passaram a representar uma estrutura geral de comportamentos mais 

homogêneos, o que, mantidos constantes os resultados das demais influências 

comportamentais (relações intraescolares, interações com grupos de amigos, o papel da 

religião e credo na formação dos sujeitos, a influência midiática etc.) incididas sobre os 

jovens, por ser entendido como resultados do Projeto OASIS.  

 As comunalidades, na maior parte dos casos, também se apresentaram melhores no 

que tange à avaliação das variáveis no tempo depois do projeto. O aumento no índice de 

comunalidade pode ser interpretado como o ganho de força na relação da variável observável 

com o seu respectivo construto. Quanto à variância explicada o construto entendimento foi o 

que apresentou maior amplitude de mudança, 13%. Este construto é composto pelos 

indicadores (satisfatores) de consciência crítica e disciplina. O construto criação, que engloba 
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os indicadores para os satisfatores vontade e audácia, foi, em contrapartida, o que apresentou 

menor amplitude de mudança (aumento de 1% na variância extraída). É possível concluir 

então, que o Projeto OASIS produziu, no conjunto dos jovens abordados em nossa pesquisa, 

maiores efeitos sobre a dimensão entendimento do que sobre a dimensão criação. 

 Os resultados da análise fatorial rodada com as variáveis da dimensão fazer estão 

dispostos na tabela 13. Os aumentos observados nos percentuais das variâncias explicadas por 

cada um dos construtos foram maiores, se somadas as amplitudes, do que aqueles verificados 

na dimensão ser. O maior aumento foi identificado junto à dimensão entendimento, que 

agrega os satisfatores experimentar e investigar. Inferimos que o Projeto OASIS, ao estimular 

o desenvolvimento de atividades de pesquisa, ao contemplar a elaboração de diagnósticos 

situacionais, para cada um dos temas discutidos nas formações, através da aplicação, pelos 

alunos, de questionários e roteiros de entrevista, provoca junto aos seus participantes o 

interesse pela descoberta de novos conhecimentos e a inquietação frente ao “porque” das 

experiências vividas diariamente. A variável latente identidade, contudo, foi a que apresentou 

a menor amplitude no comparativo das variâncias explicados no antes e no depois do projeto 

(57% - 56% = 1% de mudança). 

Tabela 13 - Resultados da análise fatorial para a dimensão FAZER 

DIMENSÃO FAZER 

Construto Variáveis Comunalidades Matriz Componente Variância explicada 
Antes Depois Antes Depois Antes Depois 

Entendimento 

EFexper1 ,623 ,638 

1 fator 1 fator 59% 72% 
EFexper2 ,665 ,803 
EFinvest1 ,600 ,766 
EFinvest2 ,630 ,711 

Participação 

PFdialog1 ,669 ,767 

1 fator 1 fator 53% 64% 
PFdialog2 ,588 ,690 
PFopin2 ,658 ,755 
PFopin1 ,652 ,666 

Criação 

CFinvent2 ,618 ,958 

1 fatores 1 fatores 68% 70% 
CFinvent1 ,802 ,856 
CFconst1 ,660 ,702 
CFconst2 ,665 ,669 

Liberdade 

LFdiscord2 ,589 ,649 

1 fator 2 fatores 54% 62% LFdiferen1 ,658 ,799 
LFdiferen2 ,625 ,637 
LFdiscord1 ,610 ,748 

Identidade 

IFcresc1 ,671 ,689 

1 fator 1 fator 56% 57% 
IFcompro1 ,578 ,611 
IFcompro2 ,703 ,860 

IFcresc2 ,794 ,886 
Fonte: Elaborada pelo autor (2013). 
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Quanto à avaliação das comunalidades, no campo da dimensão ser, identificamos três 

variáveis observadas, todas estas no momento antes, que não atingiram o valor mínimo 

aceitável, de 0,60. Os indicadores dialogar (PFdialog2, do construto participação), discordar 

(LFdiscord2, do construto liberdade) e comprometer-se (IFcompro1, do construto identidade) 

apresentaram comunalidades com valores na ordem de 0,588, 0,589 e 0,578, respectivamente. 

As três variáveis foram mantidas no modelo. Segundo Hair et al (2006 apud 

CAVALCANTE, 2012), devido à subjetividade inerente à análise fatorial, é possível ignorar 

valores baixos para comunalidades atribuídas a variáveis, o fizemos a fim de manter a 

uniformidade na estrutura de dados para efeito de testes via análise fatorial confirmatória. De 

forma geral, assim como no caso da dimensão ser, identificamos indícios de que a estratégia 

socioeducativa do Projeto OASIS induziu mudanças, em termos de comportamento, no 

conjunto dos alunos que dele participaram. 

 

7.3  Resultados da Análise Fatorial Confirmatória: modelo estrutural 
 
 

Após a análise exploratória, a avaliação das medidas foi realizada por meio da Análise 

Fatorial Confirmatória (CFA). Uma das principais vantagens da aplicação da técnica de 

modelagem de equações estruturais para avaliação do modelo de mensuração é a 

possibilidade de análise das múltiplas relações de dependência entre os construtos avaliados, 

bem como as relações entre as variáveis latentes e suas indicadoras (HAIR et al, 2005). O 

método de estimação, utilizado na aplicação da SEM, foi o da Máxima Verossimilhança 

(ML). O modelo de mensuração apresentou bons índices de ajustamento. As medidas 

consideradas foram: (a) ajuste absoluto (RMR, GFI, RMSEA); (b) ajuste incremental (AGFI, 

NFI e TLI); (c) ajuste parcimonioso (RFI, IFI e CFI) e; (d) ajuste geral (razão entre Qui-

Quadrado e Graus de Liberdade).  

Quanto ao ajuste absoluto, o RMR (raiz do resíduo quadrático médio) do modelo é de 

0,051. O baixo valor do RMR indica presença de fortes correlações na matriz dos dados. O 

GFI (índice de qualidade de ajuste) de 0,927 indicou boa qualidade do modelo. O RMSEA 

(raiz do erro quadrático médio de aproximação) é de 0,048, abaixo do valor máximo (0,08) 

permitido segundo Hair et al (2005). 

Mesmo sendo constatada qualidade de ajuste satisfatória em relação ao ajuste 

absoluto, os modelos devem ser avaliados também em relação ao ajuste incremental, 

parcimonioso e geral. As medidas de ajuste incremental oferecem indicadores comparados 
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com um modelo nulo (modelo de SEM com apenas 1 fator e sem erro de mensuração). Todos 

os índices considerados para a avaliação do modelo constam na tabela 14. 

Tabela 14 - Medidas de ajustamento do modelo estrutural proposto 

Medidas de ajuste geral Resultados Nível de aceitação 

Qui-quadrado (x²) 1669,816 - 

Graus de liberdade (df) 1247 - 

x²/df 1,339 Entre 1 a 3 

Medidas de ajuste absoluto   

RMR  0,051 ≤ 0,08 

GFI 0,927 ≥ 0,90 

RMSEA 0,048 ≤ 0,08 

Medidas de ajuste incremental   

AGFI 0,909 ≥ 0,90 

NFI 0,997 ≥ 0,90 

TLI 0,966 ≥ 0,90 

Medidas de ajuste parcimonioso   

RFI 0,990 ≥ 0,90 

IFI 0,973 ≥ 0,90 

CFI 0,978 ≥ 0,90 
Fonte: Elaborada pelo autor (2013). 

Os índices de ajuste incremental apresentaram resultados satisfatórios. O AGFI (índice 

ajustado de qualidade de ajuste) atribuído ao modelo foi de 0,909, o NFI (índice de ajuste 

normalizado) igual a 0,997 e o TLI (índice de ajuste não normalizado) a 0,966. Todas as 

medidas atestam, ao se manterem acima do limite mínimo de 0,9 (HAIR et al, 2005), a 

qualidade do ajuste do modelo estrutural final. Desse modo, podemos atribuir ao modelo 

estrutural ajustado a capacidade de produzir estimativas coerentes com o conjunto de relações 

intravariáveis vislumbrado teoricamente. 

No que tange às medidas de ajuste parcimonioso observamos em todos os índices 

elencados o bom nível de ajuste do modelo estrutural em questão. O RFI na ordem de 0,990, o 

IFI (índice de ajuste incremental) com valor de 0,954 e o CFI (índice de ajuste comparativo) 

de 0,954, demonstram a boa qualidade da estrutura das variáveis ao ultrapassarem o valor 

referência de 0,9. Os valores de χ² (Qui-Quadrado) = 1669,816 e df (graus de liberdade) = 

1247 são utilizados no cálculo do Qui-Quadrado Normalizado. Essa última medida χ²/df = 

1,339 está dentro do limite de aceitação de medida estabelecidos (HAIR et al., 2005) que é de 

valores entre 1 e 3. A medida do Qui-Quadrado é indicativa da discrepância existente entre o 
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modelo proposto e o modelo ideal. A observação de todos os índices nos permite dizer que o 

modelo final é parciomioso. 

Para avaliar a confiabilidade interna das escalas empregadas no formulário, utilizamos 

como medidas, conforme recomendações de autores como Brown (2006), Vehkalahtin; 

Puntanen e Tarkkonen (2006) e Chin (1998), todos acessados em Silva et al (2011), o índice 

de Confiabilidade composta do construto e o índice de Variância extraída (AVE). A 

confiabilidade composta é uma medida de “consistência dos indicadores do construto, 

descrevendo o grau em que eles indicam este construto”, devendo estar preferencialmente 

acima de 0,7. A variância extraída é uma medida de confiabilidade e verifica quanto da 

variância dos indicadores pode ser explicada pelo construto, sendo “uma medida 

complementar do valor da confiabilidade do construto”, devendo estar acima de 0,5 (HAIR et 

al, 2005). A tabela 15 enumera as medidas de confiabilidade composta e de variância extraída 

para cada uma das variáveis latentes, comparando os valores estimados nos momentos antes e 

depois do Projeto OASIS. 

Tabela 15 - Medidas de confiabilidade e validade dos construtos 

    Confiabilidade 
composta (CP) 

Variância extraída 
(VE) 

Construtos Dimensão Antes Depois Antes Depois 
Entendimento SER 0,726 0,733 0,539 0,587 
Participação SER 0,078 -40,612* 0,083 273,667* 

Criação SER 0,732 0,732 0,547 0,548 
Identidade SER 0,770 0,780 0,528 0,557 
Liberdade SER 0,788 0,788 0,523 0,582 

Entendimento FAZER 0,715 0,777 0,519 0,576 
Participação FAZER 0,763 0,773 0,547 0,561 

Criação FAZER 0,729 0,740 0,517 0,530 
Identidade FAZER 0,705 0,710 0,524 0,534 
Liberdade FAZER 0,694 0,709 0,565 0,581 

*Valores esdrúxulos, não considerados. 
Fonte: Elaborada pelo autor (2013). 

A confiabilidade composta de cada fator latente é satisfatória, superando em todos os 

casos o limite mínimo de aceitação de 0,7. São exceções a esta constatação os valores 

atribuídos para variável latente participação – na dimensão ser, tanto no antes quanto no 

depois – e para a variável latente liberdade, na dimensão fazer, no momento antes. No caso 

do construto participação, constamos na tabela 16, das estimativas da regressão do modelo 

antes do projeto, a fragilidade do fator, composto por apenas duas variáveis observadas, 

tendo, uma destas, carga fatorial insignificante. Uma explicação provável para o reduzido 
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potencial de explicação e inconsistência do construto participação é a má especificação das 

variáveis discriminantes do fator. Já na avaliação da confiabilidade composta da variável 

liberdade, constituinte da dimensão fazer no modelo antes do projeto, temos que o valor 

atribuído (0,694) é muito próximo do valor referência (0,700), tornando-se, então, aceitável 

tendo em vista a natureza exploratória do nosso estudo (HAIR et al, 2005). Nesta mesma 

direção, identificamos que em todos os fatores a variância extraída supera a cota mínima que 

é de 0,5, indicando que a variância dos indicadores associada a cada fator latente é 

suficientemente explicada por ele. Desse modo, no nível da avaliação da medida de 

confiabilidade composta e da variância extraída, excluindo da análise – por motivo de 

insignificância estatística – o construto participação na dimensão ser, podemos afirmar que 

os indicadores medem consistentemente seus respectivos construtos. Em linhas gerais, 

observamos que, ao longo do período de execução do Projeto OASIS, houve melhoria na 

qualidade das medidas de confiabilidade e validade do modelo estrutural aportado nesta 

pesquisa.  

Destacamos a mudança incorrida na qualidade das medidas de confiabilidade e 

validade do construto entendimento, na dimensão ser, por ter sido a de maior amplitude, o que 

significa uma influência positiva do Projeto OASIS sobre este aspecto. Na mesma dimensão 

ser, no entanto, o construto criação apresentou, praticamente, os mesmos índices de qualidade 

no antes e no depois do projeto, ou seja, trata-se de uma necessidade humana pouco 

impactada pelo Projeto OASIS. Na seara da necessidade existencial fazer (dimensão) temos 

que a necessidade axiológica entendimento (variável latente), a partir da análise das medidas 

de qualidade dos construtos, apresentou melhor nível de satisfação em virtude da execução do 

projeto de intervivência universitária. Em contrapartida, necessidade axiológica identidade foi 

a que sofreu, na dimensão fazer, menor influência para mudança em razão das ações do 

projeto. 

A tabela 16 e a tabela 17 dispõem de informações a respeito da condição das relações 

causais que são estabelecidas entre os fatores e as suas respectivas variáveis observáveis, no 

conjunto de dados constituintes do modelo antes do projeto e do modelo depois do projeto, 

respectivamente. A reflexão que fazemos, nesta fase, parte da verificação de mudanças, ou 

seja, da observação de evolução ou de involução dessas medidas, na análise fator a fator, 

dentro do período de execução do Projeto OASIS. 

No conjunto das interações estimadas no âmbito do modelo estrutural em evidência, 

temos apenas três que não se apresentaram estatisticamente significantes, são elas: a relação 
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entre a variável PSresp2 e o seu fator participação (na dimensão ser), a relação entre a 

variável EFexper2 e o construto experimentar (na dimensão fazer) e, a relação entre a variável 

observável IFcresc2 e variável latente identidade (na dimensão fazer). Todas as demais 

interações são positivas e significantes ao nível de 1%. A validade convergente, ou seja, a 

avaliação das cargas fatoriais dos satisfatores (variáveis observadas) na composição de cada 

um dos construtos, foi analisada por meio da comparação entre os resultados obtidos no 

modelo antes e no modelo depois do projeto. A predominância identificada de cargas fatoriais 

acima de 0,5 também é um indicativo da validade dos construtos. 
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Tabela 16 - Estimativa do modelo ajustado antes do projeto 

Relações intervariáveis Estimate S.E. C.R. Estimativa 
padronizada 

R² 
Estimado P Label 

SER <--- Desenvol 1.000   0,707 0,500   
FAZER <--- Desenvol .408 .122 3.336 0,378 0,143 *** par_84 
EntendimentoS <--- SER 1.000   0,989 0,978   
ParticipaçãoS <--- SER .372 .015 24.059 0,465 0,216 *** W27 
CriaçãoS <--- SER .350 .015 23.193 0,982 0,964 *** W28 
IdentidadeS <--- SER .364 .012 30.089 0,457 0,209 *** W29 
LiberdadeS <--- SER .304 .014 21.390 0,982 0,964 *** W30 
EntendimentoF <--- FAZER 1.000   0,734 0,539   
ParticipaçãoF <--- FAZER .345 .018 19.073 0,930 0,865 *** W31 
CriaçãoF <--- FAZER .391 .017 22.940 0,959 0,920 *** W32 
IdentidadeF <--- FAZER .483 .018 27.496 0,463 0,214 *** W33 
LiberdadeF <--- FAZER .348 .019 17.854 0,987 0,974 *** W34 
ESdisc2 <--- EntendimentoS 1.000   0,899 0,808   
ESdisc1 <--- EntendimentoS .304 .014 22.438 0,761 0,579 *** W1 
ESconsc1 <--- EntendimentoS .370 .013 27.943 0,839 0,704 *** W2 
ESconsc2 <--- EntendimentoS .403 .013 30.115 0,863 0,745 *** W3 
PSsolid1 <--- ParticipaçãoS 1.000   0,749 0,561   
PSresp2 <--- ParticipaçãoS -.011 .009 -1.152 -0,025 0,001 .250 W4 
CSaudac2 <--- CriaçãoS 1.000   0,790 0,624   
CSaudac1 <--- CriaçãoS 1.020 .049 21.001 0,849 0,721 *** W5 
CSvont2 <--- CriaçãoS 1.081 .057 18.838 0,793 0,629 *** W6 
ISassert1 <--- IdentidadeS .788 .030 26.439 0,905 0,819 *** W7 
ISautoest2 <--- IdentidadeS .773 .030 25.448 0,897 0,805 *** W8 
ISautoest1 <--- IdentidadeS 1.000   0,963 0,927   
LSauto2 <--- LiberdadeS 1.000   0,757 0,573   
LSauto1 <--- LiberdadeS 1.049 .061 17.178 0,767 0,588 *** W9 
LSdeterm2 <--- LiberdadeS .998 .059 16.806 0,753 0,567 *** W10 
LSdeterm1 <--- LiberdadeS 1.152 .059 19.566 0,857 0,734 *** W11 
EFinvest2 <--- EntendimentoF 1.000   0,916 0,839   
EFinvest1 <--- EntendimentoF .383 .015 25.670 0,854 0,729 *** W12 
EFexper2 <--- EntendimentoF .020 .019 1.031 0,058 0,003 .303 W13 
EFexper1 <--- EntendimentoF .348 .014 24.652 0,842 0,709 *** W14 
PFopin2 <--- ParticipaçãoF 1.000   0,736 0,542   
PFopin1 <--- ParticipaçãoF .955 .056 16.990 0,780 0,608 *** W15 
PFdialog2 <--- ParticipaçãoF .868 .063 13.835 0,640 0,410 *** W16 
PFdialog1 <--- ParticipaçãoF .812 .053 15.301 0,705 0,497 *** W17 
CFconst2 <--- CriaçãoF 1.000   0,799 0,638   
CFconst1 <--- CriaçãoF 1.141 .050 22.637 0,867 0,752 *** W18 
CFinvent2 <--- CriaçãoF .794 .052 15.387 0,651 0,424 *** W19 
CFinvent1 <--- CriaçãoF .467 .050 9.350 0,419 0,176 *** W20 
IFcresc2 <--- IdentidadeF .060 .034 1.777 0,122 0,015 .076 W21 
IFcresc1 <--- IdentidadeF .566 .025 22.881 0,872 0,760 *** W22 
IFcompro2 <--- IdentidadeF 1.000   0,951 0,904   
IFcompro1 <--- IdentidadeF .757 .027 28.457 0,925 0,856 *** W23 



81 
 

Relações intervariáveis Estimate S.E. C.R. Estimativa 
padronizada 

R² 
Estimado P Label 

LFdiferen2 <--- LiberdadeF 1.000   0,670 0,449   
LFdiferen1 <--- LiberdadeF .829 .061 13.685 0,665 0,442 *** W24 
LFdiscord2 <--- LiberdadeF .831 .071 11.720 0,562 0,316 *** W25 
LFdiscord1 <--- LiberdadeF 1.182 .074 15.959 0,792 0,627 *** W26 
Fonte: Elaborada pelo autor (2013). 

 Não foram identificadas diferenças, no que se refere à disposição das variáveis 

endógenas dentro dos construtos, entre os modelos estruturais antes e depois do projeto. Dito 

de outro modo, para o caso da amostra em questão, temos o mesmo diagrama de caminhos 

para os dois momentos (figura 4). As interações que se mostraram insignificantes, inclusive, 

mantiveram-se: PSresp2 ß participaçãoF; EFexper2 ß entendimentoF; IFcresc2 ß 

identidadeF. 

Fonte: Elaborada pelo autor (2013). 

Figura 4 - Modelo estrutural final 
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 A figura 4 apresenta o melhor modelo encontrado para o instrumento de pesquisa e 

para o conjunto amostral aportados nesta dissertação. Podemos perceber que no modelo final 

foram suprimidas, para efeito de ajuste estrutural, quatro variáveis observadas que 

compunham o modelo de entrada que alimentou a análise fatorial exploratória. Todas as 

variáveis independentes excluídas pertenciam à dimensão ser, foram elas: PSresp1, PSsolid2, 

CSvont1 e ISassert2. O construto mais prejudicado em virtude da necessidade deste ajuste foi 

o relativo à necessidade de participação, o qual tornou-se, inclusive pouco discriminado no 

conjunto de interações estimadas na regressão da modelagem estrutural. As respectivas 

variáveis foram retiradas do modelo devido ao seu baixo poder explicativo (fraca adesão à 

variável latente a ser explicada) e baixa capacidade discriminante (semelhança no padrão de 

respostas com outras variáveis, em outros fatores).  

Tabela 17 - Estimativas do modelo ajustado depois do projeto 

Relações intervariáveis Estimate S.E. C.R. Estimativa 
padronizada 

R² 
Estimado P Label 

SER <--- Desenvol 1.000   0,707 0,500   
FAZER <--- Desenvol .591 .084 7.059 0,509 0,259 *** par_85 
EntendimentoS <--- SER 1.000   0,989 0,978   
ParticipaçãoS <--- SER .372 .015 24.059 0,465 0,216 *** W27 
CriaçãoS <--- SER .350 .015 23.193 0,982 0,964 *** W28 
IdentidadeS <--- SER .364 .012 30.089 1,029 1,059 *** W29 
LiberdadeS <--- SER .304 .014 21.390 0,982 0,964 *** W30 
EntendimentoF <--- FAZER 1.000   1,024 1,049   
ParticipaçãoF <--- FAZER .345 .018 19.073 0,939 0,882 *** W31 
CriaçãoF <--- FAZER .391 .017 22.940 0,965 0,931 *** W32 
IdentidadeF <--- FAZER .483 .018 27.496 1,009 1,018 *** W33 
LiberdadeF <--- FAZER .348 .019 17.854 0,989 0,978 *** W34 
ESdisc2 <--- EntendimentoS 1.000   0,899 0,808   
ESdisc1 <--- EntendimentoS .304 .014 22.438 0,761 0,579 *** W1 
ESconsc1 <--- EntendimentoS .370 .013 27.943 0,839 0,704 *** W2 
ESconsc2 <--- EntendimentoS .403 .013 30.115 0,863 0,745 *** W3 
PSsolid1 <--- ParticipaçãoS 1.000   1,812 3,283   
PSresp2 <--- ParticipaçãoS -.011 .009 -1.152 -0,025 0,001 .250 W4 
CSaudac2 <--- CriaçãoS 1.000   0,790 0,624   
CSaudac1 <--- CriaçãoS 1.020 .049 21.001 0,849 0,721 *** W5 
CSvont2 <--- CriaçãoS 1.081 .057 18.838 0,793 0,629 *** W6 
ISassert1 <--- IdentidadeS .788 .030 26.439 0,687 0,472 *** W7 
ISautoest2 <--- IdentidadeS .773 .030 25.448 0,669 0,448 *** W8 
ISautoest1 <--- IdentidadeS 1.000   0,845 0,714   
LSauto2 <--- LiberdadeS 1.000   0,757 0,573   
LSauto1 <--- LiberdadeS 1.049 .061 17.178 0,767 0,588 *** W9 
LSdeterm2 <--- LiberdadeS .998 .059 16.806 0,753 0,567 *** W10 
LSdeterm1 <--- LiberdadeS 1.152 .059 19.566 0,857 0,734 *** W11 
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Relações intervariáveis Estimate S.E. C.R. Estimativa 
padronizada 

R² 
Estimado P Label 

EFinvest2 <--- EntendimentoF 1.000   0,869 0,755   
EFinvest1 <--- EntendimentoF .383 .015 25.670 0,785 0,616 *** W12 
EFexper2 <--- EntendimentoF .020 .019 1.031 0,044 0,002 .303 W13 
EFexper1 <--- EntendimentoF .348 .014 24.652 0,769 0,591 *** W14 
PFopin2 <--- ParticipaçãoF 1.000   0,757 0,573   
PFopin1 <--- ParticipaçãoF .955 .056 16.990 0,799 0,638 *** W15 
PFdialog2 <--- ParticipaçãoF .868 .063 13.835 0,664 0,441 *** W16 
PFdialog1 <--- ParticipaçãoF .812 .053 15.301 0,727 0,529 *** W17 
CFconst2 <--- CriaçãoF 1.000   0,818 0,669   
CFconst1 <--- CriaçãoF 1.141 .050 22.637 0,881 0,776 *** W18 
CFinvent2 <--- CriaçãoF .794 .052 15.387 0,676 0,457 *** W19 
CFinvent1 <--- CriaçãoF .467 .050 9.350 0,442 0,195 *** W20 
IFcresc2 <--- IdentidadeF .060 .034 1.777 0,06 0,004 .076 W21 
IFcresc1 <--- IdentidadeF .566 .025 22.881 0,661 0,437 *** W22 
IFcompro2 <--- IdentidadeF 1.000   0,834 0,696   
IFcompro1 <--- IdentidadeF .757 .027 28.457 0,769 0,591 *** W23 
LFdiferen2 <--- LiberdadeF 1.000   0,696 0,484   
LFdiferen1 <--- LiberdadeF .829 .061 13.685 0,691 0,477 *** W24 
LFdiscord2 <--- LiberdadeF .831 .071 11.720 0,589 0,347 *** W25 
LFdiscord1 <--- LiberdadeF 1.182 .074 15.959 0,812 0,659 *** W26 
Fonte: Elaborada pelo autor (2013). 

	  O que percebemos, contudo, é que as relações entre as variáveis independentes e 

dependentes tornaram-se mais fortes em face ao período transcorrido com a execução do 

Projeto OASIS. Isso significa dizer que, no geral, a estratégia socioeducativa do projeto de 

intervivência OASIS contribuiu para a formação e para o fortalecimento de atitudes e 

comportamentos comuns entre os jovens participantes. 

As conclusões a que chegamos ante os resultados das análises fatorial exploratória e 

fatorial confirmatória têm correspondência. Em ambas, o construto entendimento foi o que 

apresentou as maiores amplitudes de mudança no comparativo dos momentos antes e depois 

do projeto foram, tanto na dimensão ser quanto na dimensão fazer. A necessidade axiológica 

de entendimento, no âmbito da necessidade existencial ser, é satisfeita pelos satisfatores 

(variáveis observadas) disciplina e consciência crítica. Já no caso da necessidade existencial 

fazer, o construto entendimento é explicado pelos satisfatores investigar e experimentar. Os 

construtos que apresentaram os menos níveis de mudança, no comparativo do antes e depois 

do projeto, também se equivalem no dueto análise fatorial exploratória e análise fatorial 

confirmatória: na dimensão ser, constituído pelos preditores audácia e vontade, o construto 

criação sofreu a menor alteração em suas medidas de confiabilidade e validade; na dimensão 

fazer, o construto identidade, que agrega as variáveis observadas crescer e comprometer-se, 
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foi o que menos evoluiu em termos de qualidade das suas medidas de validade e 

confiabilidade. 

Uma amostra maior, associada a um instrumento com perguntas mais diferenciadas 

(um parcela de perguntas se mostrou semelhante, dado o padrão de respostas, gerando itens 

correlacionados), traria uma identificação mais precisa dos fatores atinentes às necessidades 

axiológicas (entendimento, participação, criação, identidade e liberdade), nas duas 

dimensões (ser e ter). Logo, indicamos que seria interessante rodar novamente a análise com 

um incremento amostral e, talvez, com modificações em algumas questões do formulário 

aplicado. 
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8. CONCLUSÕES 
 
 
 

Neste capítulo são apresentados conclusões a que chegamos no que tange as 

implicações que o Projeto OASIS exerce no desenvolvimento humano dos jovens 

participantes, além de sugestões de pesquisa para estudos posteriores. 

Questões de pesquisa foram elencadas anteriormente e cabe, agora, discorrer sobre a 

sua consecução. A seguir, retomamos os questionamentos levantados ao início deste e 

apresentamos as respostas produzidas a partir das análises desenvolvidas nesta pesquisa. 

Nos capítulos dedicados à exposição do referencial teórico aportado em nosso estudo 

tratamos de discutir o conceito de desenvolvimento humano em associação com processos de 

mudança comportamental. Chegamos à definição, em Max-neef (1993), de que o 

desenvolvimento na escala humana se constitui produto da satisfação de necessidades 

humanas fundamentais. Estas necessidades, por sua vez, são sanadas através da adoção ou 

fortalecimento de atitudes e comportamentos que fazem do homem um ser emancipado, 

autônomo. A faceta do processo de mudança comportamental abordado nesta dissertação é 

provocado pela ocorrência de um projeto de educação complementar que atua sobre a 

formação de jovens para atuação como agentes de desenvolvimento local, o Projeto OASIS de 

intervivência universitária.  

Com base nos resultados a que chegamos, por meio das análises fatorial exploratória e 

fatorial confirmatória, temos que o referido projeto implica, junto aos seus participantes, 

evolução do ponto de vista do desenvolvimento humano, quando na satisfação de 

necessidades humanas fundamentais, mais fortemente, a necessidade de entendimento. 

Consideramos, no entanto, que este processo de desenvolvimento poderia ser potencializado, 

tendo em vista que no grupo das cinco necessidades axiológicas aferidas, necessidades como 

de identidade e criação se mantiveram com níveis de satisfação praticamente inalterados. 

Logo, essa evolução, apesar de significativa, conforme evidenciamos em nosso estudo, é 

tímida diante da complexidade das interações que o satisfator sinérgico da Educação Popular 

pode desencadear, do ponto de vista teórico. 

 No que se refere à verificação dos fatores que melhor explicam os efeitos do Projeto 

OASIS sobre o desenvolvimento humano dos jovens que dele participam, temos que, tanto os 

resultados da análise fatorial quanto os da análise fatorial confirmatória atestam a importância 

do fator entendimento na explicação das mudanças comportamentais e do processo de 
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desenvolvimento humano percebido pelos jovens que participaram da segunda edição do 

Projeto OASIS. Os satisfatores disciplina e consciência crítica (na dimensão ser) e investigar 

e experimentar (na dimensão fazer) foram, portanto, os que melhor responderam às atividades 

desenvolvidas ao longo do projeto. Retomamos, aqui, o papel que a Educação Popular, 

segundo Max-neef (1993), desempenha na satisfação da necessidade axiológica de 

entendimento. Segundo este autor, a Educação Popular se relaciona de modo singular com a 

necessidade de entendimento e de forma secundária com as demais necessidades elencadas 

(participação, criação, identidade e liberdade). Os resultados em nossa pesquisa confirmam, 

então, a influência indireta que o satisfator Educação Popular exerce nas demais necessidades 

axiológicas em detrimento da necessidade axiológica de entendimento. 

 O Projeto OASIS engloba uma gama de ações, de naturezas distintas, com foco no 

ensino, na pesquisa e na extensão, que nos ajudam a compreender o ganho, em nível de 

entendimento, sofrido pelos alunos “intervivencianos” (como são designados pela equipe de 

execução do projeto). Os satisfatores experimentar e investigar são contemplados nas 

atividades de pesquisa propostas ao longo do projeto. Antes de cada formação (atividade de 

ensino), os jovens recebem um instrumento de pesquisa, a ser aplicado junto aos atores sociais 

do próprio município, com questões que versam sobre o tema a ser trabalhado nas oficinas 

formativas. Os alunos se organizam em pequenos grupos, conduzem a aplicação do roteiro de 

entrevista, sintetizam as informações e apresentam-nas a todos os alunos que se reúnem nos 

encontros de curta ou longa duração. Os prazos estabelecidos para o cumprimento destas 

tarefas de pesquisa, bem como os compromissos que são estabelecidos em virtude dos 

projetos que os próprios alunos desenham e implementam em seus municípios (atividades de 

extensão), implicam no desenvolvimento de comportamentos mais disciplinados. O ganho de 

consciência crítica, por sua vez, está atrelado a todo o processo de ensino-aprendizagem no 

qual o jovem se insere a partir do seu envolvimento com o Projeto OASIS. As oficinas 

formativas (momentos de ensino) são preparadas com temas atuais e as discussões levantadas 

fazem menção à realidade vivenciada por cada um dos grupos de alunos, atentando para os 

aspectos cultural, social, político e econômico onde estão inscritos os municípios participantes 

do projeto. 

A respeito dos fatores limitantes, observamos, a partir dos resultados alcançados, que o 

processo de desenvolvimento humano provocado pela ocorrência do Projeto OASIS possui 

alguns gargalos, ou seja, exerce pouca influência no que tange à satisfação de algumas 

necessidades humanas fundamentais, com destaque para as necessidades de criação (na 
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dimensão ser) e de identidade (na dimensão fazer). Vontade e audácia são os satisfatores 

atribuídos à necessidade axiológica de criação, no caso da necessidade de identidade os 

satisfatores são crescer e comprometer-se.  

Associamos a fraco nível de mudança apresentado pelo fator criação a uma 

característica comum entre os jovens participantes do projeto. O processo de seleção para 

participação no Projeto OASIS não atendeu a critérios pré-definidos e unificados, ou seja, 

cada município teve autonomia quando na seleção do grupo de alunos beneficiados pela 

intervivência universitária. Uma condição básica, no entanto, deveria ser atendida para o que 

jovem pudesse fazer parte do grupo de alunos do projeto: a vontade de contribuir com o 

desenvolvimento do município, através de projetos intervenção, deveria ser manifesta. Os 

jovens que integraram o Projeto OASIS, desde o início da trajetória da intervivência 

universitária, já se reconheciam como dispostos e entusiasmados no que se refere ao 

desenvolvimento pessoal e de seus municípios. Não houve, então, diferenças significativas no 

padrão de respostas dadas nos momentos antes e depois do projeto. 

Explicação similar conferimos ao reduzido nível de mudança percebido no fator 

identidade. A incidência de jovens que se reconheceram representantes de atitudes de 

comprometimento no início do projeto pode ser a razão para verificação do baixo potencial de 

mudança que acompanha a necessidade de identidade. Consideramos a necessidade de 

identidade, o fator cuja mensuração se constitui como o que envolve maior complexidade, 

isso devido à subjetividade sobre a qual o conceito está sustentado. Reconhecemos que 

limitações relativas à definição das variáveis explicativas do fator identidade podem ter 

implicado na subestimação, por parte dos jovens, de mudanças nos aspectos do crescimento e 

do comprometimento. 

Verificamos também a existência de correspondência entre o modelo teórico proposto 

e a estrutura de relações moldada pela modelagem em equações estruturais. Ainda na fase de 

análise fatorial exploratória podemos observar a adequação do modelo de Desenvolvimento 

na Escala Humana à estrutura dos dados amostrados em nosso estudo. As variáveis se 

agruparam em seus respectivos fatores, os índices de comunalidade comprovaram a forte 

aderência, em todos os casos, das variáveis observadas aos seus construtos e os níveis de 

variância explicada, também em todo o conjunto de dados analisados, atestaram o potencial 

de explicação da realidade por cada um dos fatores estimados. Na análise fatorial 

confirmatória, ainda que tenha sido necessária a exclusão de quatro variáveis do modelo 
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inicial, podemos dizer que a estrutura geral de dados se manteve, não tenho sido identificada 

alguma nova relação entre as variáveis discriminantes na formação de outros fatores.  

Respondendo, então, ao problema de pesquisa dimensionado na questão “em que 

medida a implementação do Projeto OASIS tem provocado mudanças no desenvolvimento 

humano dos jovens que dele participam?” e atendendo ao objetivo geral do nosso estudo 

(mensurar a dimensão dos impactos no desenvolvimento humano dos jovens em decorrência 

de sua inserção na estratégia socioeducativa do Projeto OASIS) concluímos que a estratégia 

socioeducativa da intervivência universitária OASIS atende, em partes (dado o reduzido 

escopo desta análise), às expectativas de cumprimento de seu papel de complementaridade 

enquanto projeto de educacional, quando a identificamos, através da análise dos resultados 

desta dissertação, como uma ferramenta de promoção de mudanças comportamentais com 

potencial indutivo de desenvolvimento humano junto aos jovens que a integram.  

Consideramos, ainda, que a medida do desenvolvimento mapeado demanda ser 

analisada no âmbito das necessidades separadamente. Nos capítulos iniciais caracterizamos a 

situação de empobrecimento educacional (do ponto de vista da educação formal) vivenciado 

nos municípios onde a intervivência universitária OASIS ocorreu. O projeto socioeducativo 

de que tratamos atinge, portanto, o cerne da insuficiência dos processos educativos formais, 

que segundo Freire (2011) está na conformação dos sujeitos em realidades de pequenas 

expectativas e de horizontes restritos, ou seja, o déficit na satisfação da necessidade humana 

fundamental de entendimento. 

Recomendamos, como estudos futuros, a incorporação na análise, das dimensões 

existenciais estar e ter e das necessidades axiológicas de subsistência, proteção, afeto e ócio, 

completando, assim, a matriz (quadro2) de Necessidades versus Satisfatores de Max-neef 

(1993). Em estudos posteriores é importante também que se proceda com uma melhor 

delimitação teórica de cada uma das dimensões existenciais e das necessidades axiológicas 

(fatores) a serem analisados. A plataforma teórica (os estudos de Max-neef, sobretudo) 

aportada em nossa dissertação não contemplou a caracterização particular de cada um dos 

fatores trabalhados, o que pode ser considerada uma limitação da pesquisa. As dificuldades 

relacionadas à aplicação de métodos quantitativos na mensuração de aspectos 

comportamentais e atitudinais estiveram presentes ao longo de todo o processo de 

investigação. Dispomos, como resultado prático do nosso estudo, de um caminho 

metodológico para a avaliação de projetos socioeducativos inovador no campo da 

Administração.  
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APÊNDICE ÚNICO: Formulário de Pesquisa 

 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO 
MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO 

 
FORMULÁRIO DE PESQUISA 

 

Entrevistador: Data: 
 

1. Identificação do entrevistado: 

Nome:_________________________________________________________________________________ 

Município em que reside:__________________________________________________________________ 

i) Você mora na zona rural: (  ) 1. sim; (   ) 0. não;   

ii) Num assentamento: (   ) 1.sim; (   ) 0. não. 

iii) Qual sua idade (anos completos):____________  

iv) Sexo da pessoa entrevistada: 
 
 
 
2. Sobre composição e situação de renda do núcleo familiar: 

2.1. Quantidades de membros na família (pessoas que residem em sua casa, contando com 
você):__________ pessoas. 

 
2.2. Qual é, em média, a renda mensal da sua família (somatório dos salários, ganhos com atividade comercial, 
benefícios, pensões, aposentadorias e programas de transferência de renda)?___________ reais. 
 
2.3. Como você avalia as condições de vida da sua família (anote o número no quadrado em branco)? 

5. Ótima 4. Boa 3. Regular 2. Ruim 1. Péssima  
 
2.4. Quanto à situação de ocupação/renda dos pais: 
2. a) Seu pai é aposentado (por contribuição ao INSS)? 1. Sim 0. Não  

2. b) Sua mãe é aposentada (por contribuição ao INSS)? 1. Sim 0. Não  

2. c) Seu pai é pensionista (recebe alguma pensão deixada por um ente)? 1. Sim 0. Não  

2. d) Sua mãe é pensionista (recebe alguma pensão deixada por um ente)? 1. Sim 0. Não  

2. e) Seu pai recebe algum benefício social (por invalidez, por velhice etc.) 1. Sim 0. Não  

2. f) Sua mãe recebe algum benefício social (por invalidez, por velhice etc.); 1. Sim 0. Não  

2. g) Sua família participa de algum programa governamental de distribuição de 
renda (bolsa família, bolsa escola etc.)? 1. Sim 0. Não  

2. h) Seu pai está empregado (trabalhando com carteira assinada)? 1. Sim 0. Não  

 1. Masculino  2. Feminino 



 
 

2. i) Sua mãe está empregada (trabalhando com carteira assinada)? 1. Sim 0. Não  

2. j) Seu pai está trabalhando (de modo autônomo, sem carteira assinada)? 1. Sim 0. Não  

2. k) Sua mãe está trabalhando (de modo autônomo, sem carteira assinada)? 1. Sim 0. Não  

2. l) Seu pai está desempregado? 1. Sim 0. Não  

2. m) Sua mãe está desempregada? 1. Sim 0. Não  

2.5. Você está, no momento, trabalhando? (    ) 1. Sim; (    ) 0. Não 
 
2.6. Você, alguma vez, já trabalhou? (    ) 1. Sim; (    ) 0. Não 
 
3. Sobre a escolaridade (educação formal) da pessoa entrevistada e dos membros da família: 

3.1.  Que ano você está cursando (do nível fundamental ou médio) (marque um “x” no quadrado em 
branco): 

 1. 7º ano E. Fundamental  2. 8º ano E. Fundamental 
 3. 9º ano E. Fundamental  4. 1º ano E. Médio 
 5. 2º ano E. Médio  6. 3º ano E. Médio 

 7. Ensino Médio Completo  8. Ensino Superior 
incompleto 

 9. Ensino Superior 
Completo   

 
3.2. Aluno do PROJOVEM? (    ) 1. Sim; (    ) 0. Não 
 
3.3. Natureza da escola: 

 1. Pública  2. Privada 
 
3.4. Você já repetiu (reprovou): (   ) 1. sim; (   ) 0. não (se não passe para a questão 3.6); 
     
3.5. Se sim quantas vezes?____ vez(es) 
 
3.6. Como você avalia a sua participação (envolvimento nos debates etc.) (anote o número no quadrado em 
branco) em sala de aula? 

5. Ótima 4. Boa 3. Regular 2. Ruim 1. Péssima  
 
3.7. Como você avalia o seu interesse pelos estudos (dedicação aos estudos, dentro e fora de sala de aula) 
(anote o número no quadrado em branco)? 

5. Ótimo 4. Bom 3. Regular 2. Ruim 1. Péssimo  
 
3.8. Em sua opinião, as condições de infraestrutura (salas de aula, laboratórios, espaços para lazer, banheiros) 
da escola em que você estuda estão (anote o número no quadrado em branco): 

5. Ótimas 4. Boas 3. Regulares 2. Ruins 1. Péssimas  
 
3.9. Em sua opinião, o nível capacitação dos seus professores (conteúdo, metodologia, postura educacional) 
está (anote o número no quadrado em branco): 

5. Ótimo 4. Bom 3. Regular 2. Ruim 1. Péssimo  
 



 
 

3.10. Em sua opinião, a situação da educação (de um modo geral, escolas municipais e estaduais) do seu 
município (em que você reside) está (anote o número no quadrado em branco): 

5. Ótima 4. Boa 3. Regular 2. Ruim 1. Péssima  
 
 
 
 

3.11. Na sua opinião, a situação da escolaridade* dos membros de sua família está (anote o código da resposta 
no quadrado em branco) (anote o número no quadrado em branco): 

5. Ótima 4. Boa 3. Regular 2. Ruim 1. Péssima  
*nível de escolaridade: o quanto os membros da família estudaram. 
 

i) Até que série (ano) seu PAI estudou (escreva primeiro o ano – série, depois o nível)? 
______________________________________________________________________________ 
 
ii) Até que série (ano) sua MÃE estudou (escreva primeiro o ano – série, depois o nível)? 
______________________________________________________________________________ 

 
4. Quanto à participação no projeto de Intervivência Universitária 
4.1. Já participou, como aluno “regular”, da Intervivência? (    ) 1. Sim; (    ) 0. Não 
 
4.2. Durante quanto tempo você participou das atividades do projeto: 

 1. Participei desde o início  2. Participei durante mais 
da metade do projeto  3. Participei durante menos 

da metade do projeto 
 
4.3. Posso dizer que a Intervivência: 

 1. Não me proporcionou conhecimentos além dos que eu já possuía. 

 2. Proporcionou-me novos conhecimentos. 
 
4.4. Durante o projeto, você teve oportunidade de reformular conceitos e pontos de vista que tinha? 

 1. Sim  2. Não 
 
4.5. A respeito da aplicabilidade dos conhecimentos construídos ao longo do projeto, na sua visão: 

 1. Muito do se falou tem aplicação prática na vida 

 2. Pouco do que se falou tem aplicação prática na vida 

 
4.6. Considero, de um modo geral, que os métodos e técnicas utilizados nas oficinas desenvolvidas ao longo do 
projeto foram: 

5. Ótimos 4. Bons 3. Regulares 2. Ruins 1. Péssimos  
 
 
4.7. Ao longo da Intervivência, você teve oportunidade de trocar experiências com outros participantes do 
projeto? 

 1. Sim, várias  2. Sim, poucas  3. Não 
 

 



 
 

ATENÇÃO 

Prezado respondente, gostaríamos de pedi-lo o máximo de sua seriedade ao avaliar os quesitos que 
compõem esta fase da pesquisa. As informações obtidas através deste instrumento não serão divulgadas de 

modo vinculado a sua identidade (que permanecerá em sigilo). 
 
Nome:  
Município:  

Nº Questões 
Antes do projeto Depois do projeto 

discordo concordo discordo concordo 
muito pouco muito pouco muito pouco muito pouco 

1 (LSdeterm1) Considero-me uma pessoa que corre 
atrás dos objetivos;         

2 (EFexper1) Gosto de me envolver em novas 
atividades, em projetos novos;         

3 (IFcresc1) Pretendo fazer algum curso em nível 
superior;         

4 (PSsolid1) Procuro pensar no grupo antes de 
pensar em mim mesmo;         

5 (CSvont1) Tenho vontade de contribuir com o 
desenvolvimento do meu município;         

6 (PFdialog1) Para resolver os problemas, nada 
melhor que um bom diálogo;         

7 
(EFexper2) Costumo seguir a rotina nas minhas 
atitudes, para mim, em time que está ganhando 
não se mexe; 

        

8 
(IFcompro1) Participo de discussões sobre a 
realidade do município e comunidade em que 
vivo; 

        

9 (ISautoest1) Conheço as minhas qualidades e  sei 
que sou capaz;         

10 
(EFinvest1) Procuro investigar o porquê das 
coisas, a razão dos problemas que ocorrem no 
meu dia-a-dia; 

        

11 (ESconsc2) Desconheço as causas dos problemas 
enfrentados pelo meu município;         

12 (LFdiscord2) Costumo concordar com a opinião 
da maioria;         

13 
(PFdialog2) Acho que as discussões são 
improdutivas, é preferível que uma só pessoa 
lidere a resolução dos problemas; 

        

14 (CFinvent2) Tenho dificuldade em produzir 
coisas novas;         

15 (ESconsc1) Compreendo a situação política, 
econômica e social da região onde vivo;         

16 
(ISautoest2) Necessito da aprovação das pessoas 
antes de apresentar as minhas ideias, sou inseguro 
no meu posicionamento; 

        

17 (ESdisc1) Preocupo-me com o cumprimento de 
horários e normas;         

18 (CFinvent1) Gosto de sair da rotina, procuro fugir 
dos padrões;         

19 
(CSaudac2) Estou conformado que os problemas 
do meu município são maiores que a minha 
capacidade de resolvê-los; 

        



 
 

20 
(IFcompro2) Não tenho a intenção de me 
envolver com o desenvolvimento da minha 
cidade; 

        

21 (PSsolid2) Gosto do clima de competição, acho 
que melhora o desempenho do trabalho;         

22 
(ISassert2) Sou tímido em expressar minhas 
opiniões, em fazer conhecer o meu 
posicionamento; 

        

23 (LSdeterm2) Tenho dificuldades em estabelecer e 
em perseguir objetivos para minha vida;         

24 
(PFopin2) Nas discussões dos grupos dos quais 
participo prefiro acompanhar a opinião de algum 
colega à expressar minha opinião; 

        

25 (CSvont2) Buscar melhorias para o meu 
município é responsabilidade dos políticos;         

26 (PSresp2) Não tolero as diferenças, as pessoas 
deveriam seguir um mesmo padrão;         

27 
(LFdiferen1) Quero construir um caminha para 
minha vida diferente daquele que as pessoas da 
minha cidade normalmente constroem; 

        

28 

(PFopin1) Nos trabalhos em grupo, na escola em 
que estudo, contribuo ativamente com a minha 
opinião e com o meu esforço na realização das 
tarefas; 

        

29 
(CSaudac1) Sou capaz de, através da minha ação, 
ajudar na mudança da realidade da minha 
comunidade; 

        

30 
(IFcresc2) Quero, assim que concluir o ensino 
médio, conseguir um trabalho para poder pensar 
em minha independência; 

        

31 (CFconst1) Posso ajudar a desenvolver projetos 
úteis à comunidade em que vivo;         

32 (CFconst2) Não tenho contribuído para a 
melhoria de vida da minha comunidade;         

33 
(LFdiferen2) Sigo os padrões de comportamento 
mais comuns, ajo semelhante a maioria dos 
jovens do meu município; 

        

34 (LFdiscord1) Sinto-me à vontade para discordar 
quando ouço algo que considero errado;         

35 (EFinvest2) Para mim, pesquisar é cansativo. 
Gosto de explicações prontas;         

36 
(LSauto1) Posso realizar atividades sem a 
necessidade de alguém estar me controlando 
constantemente; 

        

37 (ESdisc2) Costumo atrasar a entrega das tarefas 
escolares, deixo as atividades para a última hora;         

38 (ISassert1) Não tenho problemas para falar em 
público, para expor minhas opiniões;         

39 (LSauto2) Para agir, preciso que as pessoas me 
digam o que fazer;         

40 
(PSresp1) Tenho uma boa convivência, baseada 
no respeito e na cordialidade, com pessoas com 
posicionamentos diferentes do meu; 

        

 


