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MENSAGEM DO PREFEITO
A Prefeitura de Fortaleza acredita no potencial criativo das juventudes e contribui com ações diretas para a promoção do
protagonismo dos jovens como um caminho para o exercício
da cidadania. Ao longo dos últimos anos, construímos uma
importante rede de proteção social voltada às juventudes da
Cidade, com a finalidade de ampliar os direitos de cerca de
730 mil jovens fortalezenses entre 15 e 29 anos.
A Rede CUCA, principal braço das políticas de juventude da
nossa Cidade, presente nos bairros do Jangurussu, José Walter, Mondubim, Pici e Barra do Ceará, desenvolve atividades
e ações que garantem acesso a áreas extremamente importantes, como educação, saúde, cultura, trabalho, esporte, lazer, assistência social, segurança e participação política.

A pesquisa resultou em uma “Sistemática de Monitoramento,
Avaliação e Aprendizagem”, onde foram desenvolvidos instrumentos de monitoramento e avaliação e destaca ainda
o compromisso, engajamento e a participação não apenas
dos técnicos e gestores da Rede CUCA, mas, também, dos
pais/responsáveis e, principalmente, dos jovens que utilizam
e frequentam os equipamentos de juventude. As considerações apresentadas contribuem diretamente para o aperfeiçoamento da gestão pública.

Construção do quadro lógico dos projetos e atividades

Estes resultados são possíveis quando o poder público e a
sociedade civil definem planos e ações para proteger, capacitar e gerar oportunidades aos nossos jovens. Estas ações,
executadas de maneira integrada, proporcionam um atendimento de qualidade à juventude de Fortaleza, oferecendo
uma rede de oportunidades para que os jovens possam se
desenvolver e conviver em uma sociedade mais justa. Seguiremos firmes com o compromisso de consolidar, ainda mais,
as políticas públicas para as juventudes da nossa cidade.

Rede CUCA

No último ano, enfrentamos com absoluta firmeza os desafios impostos pela pandemia. Diversos jovens da nossa cidade encontram nos equipamentos da Rede CUCA um lugar
de acolhimento e de segurança. Entregar para a juventude
da cidade um serviço de referência só é possível com a construção dialógica entre o poder público e os beneficiados.

realizadas reflexões conjuntas sobre os públicos-alvo, as ações
desenvolvidas e seus objetivos, o percurso para se alcançar a
transformações na vida dos jovens e os fatores externos que
influenciam no alcance dos resultados desejados.
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Neste sentido, realizamos a construção do Quadro Lógico
dos Projetos e das Atividades da Rede CUCA, onde foram

José Sarto Nogueira
Prefeito de Fortaleza

MENSAGEM DO SECRETÁRIO
Com aproximadamente 30% de sua população formada
por jovens e concentrada em áreas de baixo IDH, Fortaleza possui a maior rede de proteção social voltada para as
juventudes do país. Construir e fortalecer esta teia nas periferias tem sido um desafio e um compromisso da Prefeitura
de Fortaleza ao longo dos últimos anos.
O maior braço da nossa rede de proteção social para o setor
juvenil é - sem dúvidas - a Rede CUCA. Presentes em territórios estratégicos, os Centros Urbanos de Cultura, Arte,
Ciências e Esporte de Fortaleza atendem, prioritariamente,
jovens de 15 a 29 anos, residentes em áreas de alta vulnerabilidade. A constante ampliação da política pública de
juventude na Cidade possibilita a promoção e a ampliação
dos direitos dos nossos jovens.

Neste sentido, a construção do Quadro Lógico dos Projetos
e das Atividades da Rede CUCA irá auxiliar no monitoramento, acompanhamento e na avaliação dos serviços ofertados pela Coordenadoria Especial de Políticas Públicas de
Juventude de Fortaleza. Com os instrumentos de monitoramento e avaliação apresentados por esta pesquisa será
possível observar, por exemplo, se a implementação de
programas através da Rede CUCA atende aos resultados e
impactos esperados tanto pela gestão pública quanto pelos jovens que utilizam nossos serviços.

Construção do quadro lógico dos projetos e atividades

Nosso compromisso, além de ampliar as ações e atividades
já ofertadas pela Coordenadoria, é entregar aos jovens da
Cidade um serviço de excelência. Garantindo seus direitos
e investindo nos sonhos e projetos da nossa juventude, estamos construindo uma cidade cada vez mais justa, fraterna e menos desigual.

Rede CUCA

Com os desafios impostos pela pandemia, é cada vez mais
importante fortalecer as políticas públicas envolvendo toda a
sociedade para estruturar uma ampla rede de proteção social
que garanta acesso à educação, saúde, lazer, esporte, assistên-

cia social, participação política e melhorar os mecanismos de
acompanhamento da nossa juventude.
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Davi Gomes Barroso
Secretário de Juventude de Fortaleza

O Quadro Lógico da Rede CUCA é pensado para que o ciclo
avaliativo envolva seus públicos e agentes implementadores
num processo contínuo de análise crítica dos resultados
obtidos e de questionamento sobre as ações empreendidas,
seu contexto e suas premissas.
Na sua elaboração estiveram envolvidos técnicos, gestores
e, de forma decisiva, os jovens de Fortaleza. Foi traçado
um caminho de transformação realista, que leva em
conta o contexto vivido por esses jovens e as capacidades
de implementação do programa. Esse caminho de
transformação se reflete na teoria de mudança.

Rede CUCA

Construção do quadro lógico dos projetos e atividades

As ferramentas aqui apresentadas orientarão a Rede CUCA
e a CEPPJ em seu esforço de promover transformações
positivas nas vidas de seus públicos. O processo avaliativo aqui
proposto possibilita que o programa se adapte às mudanças
de conjuntura mantendo sua efetividade e sobretudo sua
relevância, uma vez que as visões de transformação discutidas
a seguir foram construídas pelos próprios jovens.
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Estamos muito honrados em fazer parte dessa história!
Equipe Plan Eval
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RESUMO EXECUTIVO

Rede CUCA

A Rede CUCA, oficializada em 2014 - com a conclusão das
três unidades – Barra do Ceará, Jangurussu e Mondubim
- se transformou em um grande aparato municipal de proteção social e oportunidades que atende, prioritariamente,
jovens de 15 a 29 anos, oferecendo cursos, práticas esportivas, difusão cultural, formações e produções na área de
comunicação e atividades que têm como intuito fortalecer
o protagonismo juvenil e realizar a promoção e garantia de
direitos humanos1. De acordo com os gestores responsáveis,
os CUCAs formam uma ampla estrutura que tem como objetivo expandir o repertório de possibilidades das juventudes

14

da cidade ao mesmo tempo em que estimula os jovens a
buscar essas oportunidades de forma proativa.
O processo de construção do Quadro Lógico começou com
a revisão da Teoria de Mudança feita a partir de uma análise
qualitativa estruturada, que contou, primeiramente, com a realização do desk review e de entrevistas semiestruturadas com
os principais gestores da Rede CUCA e com os membros das
comunidades onde se encontram as três unidades da Rede.
Em seguida, foram realizados grupos focais com profissionais
(técnicos) que fazem parte das equipes dos CUCAs e com jovens que frequentam os equipamentos.
A partir do conjunto de informações levantadas, a equipe da Plan Eval realizou um processo de interação com as
partes interessadas, por meio de oficinas remotas, para a
revisão da Teoria de Mudança. Este trabalho englobou a
reflexão conjunta sobre os públicos-alvo, as ações desen-

Disponível em: <https://juventude.fortaleza.ce.gov.br/rede-cuca> Acesso em 19 de jul.2021.

1

volvidas e seus objetivos, o percurso para se alcançar as
transformações na vida dos jovens e os fatores externos
que influenciam o alcance dos resultados.
De posse da nova Teoria de Mudança, a equipe da Plan Eval
realizou uma nova rodada de participação das partes interessadas (jovens e gestores) por meio de oficinas para validação
e construção do Quadro Lógico e da Matriz de Indicadores.
Resultaram desse trabalho coletivo os indicadores, a periodicidade de coleta, bem como premissas internas e externas.
Todo esse trabalho foi consolidado em uma “Sistemática
de Monitoramento, Avaliação e Aprendizagem”. Este último elemento - Aprendizagem - não fazia parte do escopo
original proposto, mas foi incluído ao final pela equipe de
consultores a partir da compreensão de que as avaliações
e os processos de monitoramento precisam ser úteis ao
aprimoramento da gestão e do alcance dos resultados de

programas sociais. Nesse sentido, considerou-se a relevância
da apresentação de possíveis caminhos para a utilização das
ferramentas construídas. Foram, então, desenvolvidos os instrumentos de monitoramento e avaliação, além de considerações metodológicas sobre cada um dos processos.
Os instrumentos de monitoramento e avaliação foram
testados com seus respectivos públicos, a fim de validar
a aplicabilidade dos formulários e o entendimento do
público sobre as perguntas e possíveis divergências nas
alternativas das respostas. Os eventuais problemas percebidos nos testes foram corrigidos e os formulários atualizados. Todos estes materiais têm por objetivo gerar um
mecanismo de checagem e correção de rota em relação
à Teoria de Mudança, ou seja: a partir dos dados coletados e tratados, é possível observar se a implementação
do programa através da Rede CUCA está atendendo aos
resultados e impactos esperados.

Construção do quadro lógico dos projetos e atividades

O presente documento, Relatório Final, traz os resultados da
consultoria para a construção do Quadro Lógico dos Projetos
e das Atividades da Rede CUCA. Além disso, incorpora os trabalhos de revisão da Teoria de Mudança e de elaboração da
Matriz de Indicadores, dos Instrumentais de Monitoramento
e Avaliação e do Guia Metodológico.
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“O jovem pode sonhar. Mas como o jovem
pode sonhar? Qual jovem tem capacidade, ou
tem tempo para sonhar?”2

AS JUVENTUDES
DE FORTALEZA
Há cerca de sete anos, a Rede CUCA, tal como foi apresentada, sugere o atendimento dos jovens moradores da cidade
de Fortaleza de modo geral. Mas diante de uma cidade com
realidades de vidas tão desiguais, que remete a traços históricos do Brasil, cabe perguntar: quem são os jovens atendidos nos CUCAs? Quais são as características primordiais
que tornam esses jovens os principais beneficiários dessa
política pública de juventude? Para responder a estas perguntas é preciso saber mais sobre o contexto que justificou a
criação desse equipamento social.

to, carentes de infraestrutura e equipamentos públicos de
qualidade - e são nesses bairros que a maioria dos milhares
de jovens da cidade esbarra na falta de espaços e de políticas
públicas que viabilizem seu desenvolvimento pleno e saudável3. Entre os 779.826 domicílios de Fortaleza, constata-se
que 63,1% são pobres4. Os bairros onde foram construídos os
três primeiros CUCAs são considerados de grande vulnerabilidade em suas Regionais: Jangurussu está entre os 10 bairros
com pior Índice de Desenvolvimento Humano, 0,172; Barra
do Ceará tem 0,215 e Mondubim, 0,2325.

vulneráveis. Cerca de 60% desses jovens vivem em famílias pobres, localizadas nas áreas de maior violência6. Entre
aqueles com mais de 25 anos, 41% abandonaram os estudos ainda nos anos iniciais. Entre aqueles de 15 a 29 anos,
24% são desempregados; os que não estudam e nem trabalham constituem 28,9% dos jovens7.
Embora na Avaliação de Impactos Sociais e Econômicos realizada
em 2017 parte dos moradores das comunidades tenha apontado
para uma maior sensação de segurança limitada ao entorno dos
equipamentos8, em 2018, percebeu-se um aumento expressivo
da violência urbana na capital cearense. O Atlas da Violência do
IPEA, com dados de 2019, aponta para uma taxa de 87,9 homicídios por 100 mil habitantes em Fortaleza, o que situa a cidade
entre as 20 mais violentas do país9. A guerra entre facções pelo
domínio do tráfico de drogas é responsável diretamente pelo aumento dos homicídios, principalmente, entre os jovens do sexo
masculino. Em 2018, foram mortos 1.004 jovens10 - eles representavam quase 90% das vítimas no bairro do Jangurussu, considerado um dos bairros mais violentos da Regional 911.

As adolescentes também vêm se tornando cada vez mais vítimas
diretas da rivalidade entre facções criminosas, sendo violenta e
fisicamente agredidas12. Já a gravidez precoce, como principal
fator que prejudica a permanência das jovens na escola, aparece
ainda como uma preocupação entre órgãos públicos e organismos internacionais. A taxa de nascidos vivos de mães de 10 a 19
anos é de 13,3% só em Fortaleza - no Brasil essa taxa é de 15,5%13.
Dado esse cenário, muitas vezes de desalento para os jovens periféricos do município, cabe questionar se os serviços oferecidos
pela Rede CUCA estariam realmente atendendo àqueles que se
encontram em situação de vulnerabilidade social – como aqueles que estariam vivendo em pobreza extrema, oriundos de lares desestruturados, sofrendo violência doméstica, ou ainda que
abandonaram o lar e/ou a escola, que se encontram envolvidos
com tráfico de drogas ou com a prostituição. Percebe-se, a partir
das informações coletadas junto aos gestores dos CUCAs durante
o desenvolvimento deste estudo, que mesmo os equipamentos
sendo construídos em áreas de grande vulnerabilidade ainda há
dificuldade de atender a estes jovens. Eles não são contemplados

6

In: Programa de Fortalecimento da Inclusão Social e de Redes Atenção – PROREDES. Perfil do Projeto. Fortaleza/ BID, 2015.

7

In: PNAD Contínua – Educação/IBGE, 2019 (2º trimestre)

8

In: Rede CUCA – Avaliação de Impactos Sociais e Econômicos. Prefeitura de Fortaleza/BID/PLAN EVAL, 2017.

Os dados apurados neste Atlas são de 2017. Disponível em: <https://infograficos.gazetadopovo.com.br/seguranca-publica/atlas-daviolencia-2019-por-municipios/> Acesso em 03 de fev.2021.
9

Os bairros periféricos da capital cearense caracterizam-se
pela extrema pobreza - cresceram com pouco planejamen-

A população de idade entre 15 e 29 anos representa cerca
de 30% dos habitantes de Fortaleza e está entre as mais

Citações retiradas do filme documentário: Nunca me sonharam (2017).

2

3In: Programa Integrado de Políticas Públicas de Juventude de Fortaleza – PIPPJ. Relatório de Conclusão de Projeto (PCR). BID, 2019.
4

Rede CUCA

5
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In: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), dados do Censo 2010.
In: Desenvolvimento humano, por bairro, em Fortaleza. Prefeitura de Fortaleza, 2014.

10

In: IBGE e MS/SVS/CGIAE – Sistema de Informações de Mortalidade – SIM (2007-2018)

In: Mapa da criminalidade e da violência em Fortaleza. Perfil da SERV VI. Laboratório de Direitos Humanos, Cidadania e Ética (Labvida)
e Laboratório de Estudos da Conflitualidade e Violência (Covio), ambos da Universidade Estadual do Ceará, e o Laboratório de Estudos
da Violência (LEV), da Universidade Federal do Ceará, 2018. De acordo com a nova territorialização iniciada pela prefeitura em janeiro de
2021, Jangurussu agora faz parte da SR 9 e não mais da SERV VI.
11

Como se apresenta neste artigo da revista Marie Claire de janeiro de 2021: Meninas são mortas por decretos de facções nas redes
sociais. O feminicídio atinge jovens do sexo feminino de 12 a 19 anos e o assassinato visa retirar os símbolos de feminilidade como os
cabelos e os seios. Disponível em: <https://revistamarieclaire.globo.com/Noticias/noticia/2020/01/meninas-no-ceara-sao-mortas-pordecretos-de-faccoes-nas-redes-sociais.html> Acesso em 28 de jan.2021.
12

13

Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos. MS/SVS/DASIS. 2011-2018.
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“Podemos dizer que todos os jovens brasileiros
têm a mesma oportunidade? Claro que não.
Então vamos sempre falar: juventudes. O que
existe são juventudes brasileiras”.

17

E muitas vezes, os jovens vivenciam situações de vulnerabilidade para as quais as equipes dos CUCAs não estão to-

talmente preparadas para atender ou acolher, em especial
professores de cursos. Essa dificuldade pode (i) afastar o
jovem do CUCA, uma vez que sua demanda não é atendida no equipamento ou (ii) gerar algum desgaste na equipe, que irá além de suas limitações e responsabilidades
para atender a essas necessidades.

As diferenças entre os jovens se tornaram ainda mais incontestes com a pandemia de COVID-19. A mudança das atividades presenciais para o universo virtual apenas confirmou
a constatação, para vários gestores, de que os públicos atendidos pelos CUCAs são muitos, com necessidades e desejos
diversos. A morte de jovens que deixaram de ser atendidos
presencialmente tornou isso ainda mais evidente14:

O que se evidencia enfim, é um trabalho focado no jovem
da periferia, mas que ainda não alcança a todos, conforme
avaliação de um gestor do CUCA:

“O trabalho feito pela DPDH [Diretoria de Promoção
de Direitos Humanos] com jovens em situação de
vulnerabilidade social, que busca pelos jovens nas
comunidades, provoca a demanda. Já a demanda
espontânea é feita pelos jovens da periferia, que
na verdade não estão na vulnerabilidade. Há uma
diferença entre jovens da periferia e jovens em
situação de vulnerabilidade social - não é a mesma
coisa. A Rede CUCA consegue atender os jovens da
periferia com suas atividades - esse é o público dos
CUCAs. Já os jovens vulneráveis... A maioria não
consegue chegar ou sequer ser atendida pela Rede”.
(Gestor 1)

Alguns gestores comentaram o assassinato de vários jovens durante o período de maior isolamento na cidade em 2020, especialmente
entre frequentadores dos CUCAs Barra e Mondubim, por conta das disputas violentas entre facções criminosas. Sobre essa situação em
Fortaleza, ver artigo do The Intercept: Tráfico toma conta, e violência mata tanto quanto o coronavírus na periferia de Fortaleza. Os 15
bairros da Regional I da capital concentram o maior número de mortes violentas de abril e a maior letalidade pela COVID-19 de Fortaleza.
Disponível em: <https://theintercept.com/2020/05/05/coronavirus-fortaleza-mortes-violencia> Acesso em 28 jan.2021.

Rede CUCA
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“Com a pandemia os cursos passaram
a ser on-line e isso alcançou muitas
pessoas de outras regiões da cidade
e até de fora do país! Apesar disso, o
CUCA fechado representou a ‘grande
praça’ da comunidade fechada.
Muitos jovens usuários morreram por
causa da violência ou entraram na
criminalidade por não terem outra
alternativa. (...) Depois da abertura, a
população não voltou correndo para
o equipamento, jovens não voltaram
rápido e os mais vulneráveis não
voltaram mais. A principal lição que
podemos tirar disso é perceber que a
comunidade também dita suas regras.
Precisamos saber ouvir e entender as
necessidades da população e levar
em conta as especificidades em cada
região onde o CUCA está, pois, as
comunidades são diferentes”.
(Gestor 2)

Construção do quadro lógico dos projetos e atividades

pela Rede CUCA por uma série de fatores, como, por exemplo,
por não terem condições de acompanhar os cursos, uma vez que
eles não têm a escolaridade exigida ou por não terem documentação; ou mesmo por não terem situação financeira para frequentar, se deslocar ou permanecer horas nos equipamentos sem ter
o que comer. É rotina para alguns dos profissionais dos CUCAs
ouvir dos jovens: “Tia, vai ter merenda? ”
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“Agora eu sei o que quero da minha vida”.
(Jovem frequentador do CUCA)

Os jovens do CUCA

“Para mim o CUCA é minha
segunda casa, me sinto fazendo
parte de uma grande família”.
(Jovem 1)

Rede CUCA

“Foi no CUCA que eu passei a
aceitar a forma como sou, meu
corpo e minha sexualidade”.
(Jovem 2)

20

Um dos fatores mais importantes que se nota na fala dos jovens
que frequentam a Rede CUCA é o sentimento de acolhimento
e a relação positiva com as equipes que trabalham no equipamento. Não raro se ouve a referência ao CUCA como uma “segunda casa”, na qual os jovens conseguem se expressar, se relacionar uns com os outros e se sentir seguros na convivência com
outros adultos mais atentos às suas necessidades.
Muitos jovens consultados durante o desenvolvimento deste
trabalho relataram não “conseguir imaginar” suas vidas sem o
CUCA. Há entre eles uma relação bastante positiva com o
programa, indicando que não teriam oportunidades semelhantes nos campos da cultura, esportes e desenvolvimento
técnico-profissional em qualquer outro espaço. Em caráter
mais pessoal, como muitos afirmam, o CUCA permitiu que
fizessem amizades que os afastaram do tráfico e da criminalidade, além de permitir que tivessem perspectivas pessoais
e profissionais, possibilitando-os perceber suas potencialidades e interesses. Alguns jovens acabam passando por transformações ainda mais profundas, como o caso de um jovem
que fez questão de falar sobre a sua sexualidade.

Fala de um jovem de 17 anos do filme documentário Nunca me sonharam (2017).
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Além disso, muitos dos jovens conseguiram oportunidades de
emprego tanto fora como dentro do equipamento, como é o
caso dos monitores que são contratados para auxiliar os professores dos CUCAs, garantindo uma fonte de renda importante para os jovens que se interessam pelos cursos e querem
se aprofundar e continuar nos estudos.
Os jovens relataram que tiveram conhecimento sobre a existência do CUCA por meio de uma interação informal, um “boca
a boca” e que a primeira visitação para conhecer o espaço e/
ou fazer alguma das atividades foi normalmente mediada por
algum amigo; outros tiveram suas primeiras experiências a
partir da ida de professores de suas escolas aos equipamentos;
alguns procuraram o local devido à proximidade geográfica
de suas residências. Contudo, os próprios jovens frequentadores confirmam que há pouca divulgação e que muitas pessoas
não sabem que as atividades ofertadas no equipamento são
gratuitas e de qualidade excepcional.
Dentre os fatores que justificam a ausência dos jovens nos
CUCAs estariam: (i) a dificuldade de locomoção de pessoas
que moram em regiões mais periféricas ainda mais distantes;
(ii) a percepção de insegurança - relacionada à localização
dos equipamentos; (iii) a falta do apoio da família, face ao
preconceito em relação à região ou à desinformação sobre o
próprio CUCA. No que tange a este último ponto, há relatos
de que algumas famílias percebem o CUCA como um ambiente perigoso, relacionando o público (jovens) a questões
como o consumo de álcool e drogas e à criminalidade. Essa
percepção, inclusive, é compartilhada por algumas famílias
de jovens que frequentam o CUCA e que foram entrevistadas por este estudo. Alguns jovens disseram que a família
só mudou de opinião depois que eles levaram os pais para
conhecer o equipamento ou participar de alguma atividade
ou evento e que os pais acabaram ficando impressionados
com a estrutura e, como os jovens, apaixonados pelo CUCA.

Construção do quadro lógico dos projetos e atividades

“Nunca me sonharam sendo um psicólogo, nunca me
sonharam sendo um professor, nunca me sonharam
sendo um médico. Meus pais não sonhavam e não me
ensinaram a sonhar. Eu aprendi a sonhar sozinho”.15
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“(...) não existe esse jovem cabeça vazia, que não quer
porcaria nenhuma como a gente fala. Não existe
ninguém em sala de aula que não queira nada”16

“Sonhamos junto com os jovens, não raro já escutei:
‘nunca me sonharam nada’”
(Jovem frequentador do CUCA)

culdade em se conectar com alguns deles, que estão menos
abertos ao diálogo; as diversas violências que sofrem em casa
(físicas, verbais e financeiras); os desafios vinculados ao crime
e à presença de facções de traficantes de drogas; a pobreza
financeira; o baixo desenvolvimento socioemocional dos jovens; e, em alguns casos, o baixo nível de escolaridade.

exemplos citados são de conhecimento público por conta da
notoriedade que receberam. Porém, chama atenção a forma
como são ou não monitorados os resultados esperados na
vida dos jovens. Como salientou um gestor, a maior parte das
mudanças na vida dos jovens são abstratas e não são devidamente registradas ou acompanhadas.

Todo profissional do CUCA, seja gestor, seja professor, seja técnico, conhece a história de um jovem exemplar que teve a
vida mudada após a sua experiência no CUCA. São histórias
que contêm o teor de superação, no qual jovens que tinham
pouca ou nenhuma oportunidade conseguiram superar suas
dificuldades e alcançar metas antes inimagináveis, como
premiações, viagens internacionais e empregos. Alguns dos

Um dos achados do desk review e das entrevistas foi a falta de
sistematização dos resultados, assim como de um sistema de
informação abrangente de monitoramento17. O que direciona
para um outro problema identificado: a falha na construção
de indicadores de resultado, ou mesmo de acompanhamento
destes por parte dos gestores e suas equipes. E isso é reconhecido pelos próprios gestores, em falas como:

Diante da provocação sobre o que significa transformar a
vida do jovem, muitos dos profissionais atuantes nos CUCAs
concordam que é uma relação de oportunidade e protagonismo. As equipes compreendem que há poucas oportunidades disponíveis para os jovens das periferias e que, mesmo que
elas existam, ainda há uma lacuna entre a oferta de possibilidades e o engajamento dos jovens. Nesse aspecto, o protagonismo jovem é a chave não só para que esse público tenha
acesso a oportunidades, como também saiba aproveitá-las.
Para tanto, consideram que é importante que os jovens se
sintam acolhidos e à vontade no que chamam de “segunda
casa”. Essa expressão tem dois sentidos: o primeiro, é oferecer
um ambiente seguro, no qual o jovem possa experimentar

com diferentes atividades, socializar com grupos diversos e se
expressar enquanto indivíduo; o segundo, é gerar um sentimento de acolhimento, no qual o jovem saiba que não está
sozinho ou sendo julgado e que pode contar com a equipe,
inclusive para questões pessoais.

“É preciso mensurar melhor o que nós fazemos na Rede
CUCA. Nós não temos um programa ou plataforma
que nós podemos alimentar para registrar todo esse
trabalho que a gente faz. Não sabemos sobre o destino
certo dos dados depois que são entregues à CEPPJ. Hoje
é uma colcha de retalhos, dados não são mensurados
ou compilados de forma adequada desde a criação do
CUCA”.
(Gestor 3)

Dessa forma, é possível inferir que há uma lógica de empoderamento dos jovens, seguindo uma fórmula para ampliar o repertório de possibilidades da juventude e estimulá-la a buscar essas oportunidades de forma proativa.
Contudo, os profissionais consultados por este estudo revelam que há dificuldades em implementar essa lógica. Entre
essas objeções citaram: a baixa autoestima dos jovens; a difi-

Para um gestor entrevistado, a questão do sistema de informação já teria melhorado bastante na Rede CUCA, mas expressou assim a
sua opinião: “Se pudesse ser mais informatizado seria maravilhoso!” (Gestor 5).

Rede CUCA
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Fala de um jovem de 17 anos do filme documentário Nunca me sonharam (2017).
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Em geral, até esse momento, os gestores das unidades trabalham com indicadores usados estritamente para medir o alcance das metas determinadas pelos contratos estabelecidos
com o BID e assim prestar contas de suas atividades – no que
se refere, principalmente ao alcance ou público atendido, mas
não há práticas e rotinas para monitorar o progresso de resultados e das mudanças provocadas na vida dos jovens. Falta
sistematização e acesso a todos os indicadores por todas as
equipes, como foi destacado por alguns gestores.
Cabe, contudo, destacar que ao longo dos anos a política pública de juventude instituída na cidade de Fortaleza conseguiu atingir alguns de seus principais objetivos como a ampliação significativa das atividades, espaços e equipamentos
de qualidade para um número cada vez maior de jovens.
Treinamentos constantes para funcionários da Rede CUCA,
por exemplo, se mostraram eficazes para torná-los ainda
mais sensíveis e comprometidos com seu papel e função de
acordo com a proposta do equipamento.

Rede CUCA
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Mesmo com a crise sanitária instalada no país no primeiro
semestre de 2020, seguindo o planejamento do contrato do
PROREDES, a Rede CUCA continuou a expandir – o CUCA José
Walter foi inaugurado no final do ano; o CUCA PICI tem previsão de inauguração ainda em 2021; e a construção do CUCA
Vicente Pinzon será iniciada em 2022.
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A CONSTRUÇÃO DO QUADRO
LÓGICO DA REDE CUCA
O processo de construção do Quadro Lógico da Rede CUCA
foi organizado em quatro fases sequenciais compostas por
etapas e atividades necessárias para a consolidação dos pro-

dutos previstos no escopo da contratação. Dessa forma, em
cada uma das etapas foram realizadas diferentes atividades de
acordo com especificidades de cada produto.

Fluxograma das Etapas e Atividades
Fase 1
O Contexto
o impulso para a
mudança

Plano
de trabalho

Desk review
e entrevistas

Fase 2
A Mudança esperada
a realidade como
gostaríamos que fosse

Grupos
Focais

Revisão
da TdM

Fase 3
A Estratégia
reflexões
subjacentes à ação

Fase 4
Os Instrumentos
M&A da
intervenção

Quadro Lógico
e Matriz de
Indicadores

Guia
Metodológico
e Instrumentais
Figura 1, elaboração: Plan Eval, 2021

A participação foi utilizada como pilar central da condução
desse processo e ocorreu a partir da inclusão de diferentes
perspectivas de atores. No total, 75 pessoas participaram das
atividades. Não só os técnicos e gestores da Rede CUCA, mas
também pais e responsáveis e principalmente os jovens que
frequentam os CUCAs. O engajamento e a participação ativa
desses atores foram fundamentais para o desenho da proposta metodológica, dos instrumentos e das ferramentas resultantes desse trabalho. É relevante destacar que todo esse
processo foi realizado de forma remota em função da pandemia de COVID-19. Apesar de desafiador, foi um processo rico
e sem prejuízos à qualidade das interações com os atores e
dos resultados das atividades.
A combinação de métodos, junto com a triangulação
de dados, possibilita a redução de vieses de interpretação e aumento da validade das inferências. Nesse processo
foram realizadas entrevistas, análise documental, grupos
focais e oficinas – o que permitiu a realização de investigações mais ricas e a compreensão nítida dos desafios e das
mudanças esperadas na vida dos jovens.

75

O princípio da utilidade baseia-se no entendimento de que
as “avaliações devem responder às necessidades de informação e conhecimento dos interessados, favorecendo sua
aprendizagem sobre o objeto, a ampliação de seus níveis
de análise e apropriação”18. Diante desse entendimento, a
equipe da Plan Eval buscou facilitar o processo e desenhá-lo
de forma cuidadosa, considerando que todas as atividades
e seus resultados afetarão seu uso. Por “uso” entende-se a
forma com que as pessoas reais aplicam os achados da avaliação e experimentam esse processo. Assim, essa forma de
conduzir um processo apoia os usuários na seleção de conteúdo, modelos e métodos mais apropriados para sua situação
em particular, não perdendo o foco nos usos pretendidos
dos resultados e da implementação de suas recomendações,
ferramentas e instrumentos criados.
Já o princípio da transparência referiu-se ao acompanhamento constante e aproximado com a condução e relação
com a equipe da CEPPJ na construção da metodologia do
Quadro Lógico, etapas do trabalho, ferramentas de pesquisa
e os produtos intermediários.

Participantes: entrevistas e grupos focais

A abordagem desenvolvida foi apoiada nos seguintes
princípios: participação, combinação de métodos, triangulação
de dados, utilidade e transparência.

Combinação
de métodos

Triangulação
de dados
Participação

Utilidade

Transparência

Rede CUCA
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Grupos focais com equipe do CUCA
e grupos focais com jovens

Entrevistas com gestores e
entrevistas com comunidade
Figura 3, elaboração: Plan Eval, 2021

Silva, Rogério Renato; Joppert, Márcia Paterno; Gasparini, Max Felipe Vianna (organizadores) Diretrizes para a prática
de avaliação no Brasil (livro eletrônico) / 1. ed. – Rio de Janeiro: Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação, 2020.
18

Figura 2, elaboração: Plan Eval, 2021

PARTICIPANTES
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Princípios condutores
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RESULTADOS
A trajetória percorrida ao longo dessa consultoria permitiu
construir ferramentas e elementos fundamentais para o monitoramento e avaliação da Rede CUCA, constituindo-se em
uma proposta de “sistemática”. A partir do conhecimento
acumulado do programa, a equipe da Plan Eval propôs adicionar outra dimensão igualmente relevante: a “aprendizagem”.
Numa estrutura como a desenvolvida, cada uma das dimensões tem uma função, um propósito e processos específicos.
O monitoramento, diz respeito à coleta contínua e ordenada de dados e visa fornecer informações oportunas sobre o

andamento das atividades e o avanço em direção aos resultados apoiando, principalmente, a gestão da intervenção. A
avaliação oferece a visão também sistemática e objetiva do
mérito, do valor, das transformações provocadas ou induzidas
pelo projeto ou iniciativa. E a aprendizagem refere-se, por sua
vez, aos processos de reflexão intencional sobre avanços, conquistas, desafios e boas práticas para o alcance dos objetivos
declarados19. Isso se alinha com a compreensão de que as avaliações são instrumentos fundamentais para a aprendizagem
organizacional com a finalidade de aprimorar a gestão e o alcance dos resultados de programas sociais.

A estrutura sistemática tem, então, como objetivos principais:
• Apoiar a gestão do programa, oferecendo informações relevantes
que auxiliem a tomada de decisão sobre alocação de recursos,
estratégias e ações.

Os princípios que orientam essa sistemática estão listados abaixo e
foram consolidados a partir da compreensão da consultoria sobre a
Rede CUCA e da relação com os diferentes stakeholders consultados
ao longo do processo:
• Utilidade e relevância das informações coletadas e geradas,
respondendo de forma notória, objetiva e oportuna às demandas e
necessidades do Programa e seus agentes de execução;
• Aplicabilidade dos levantamentos diante dos limites e
possibilidades existentes;
• Participação dos agentes executores e gestores na construção e
revisão das estruturas, instrumentos e indicadores, assim como na
coleta, registro e análise crítica das informações.

O conjunto de usuários e interessados nas informações produzidas
por esta estrutura abrange um amplo espectro de atores. Como
usuários primários e imediatos estão, por um lado, os gestores
municipais da Coordenadoria de Juventude e responsáveis pela
Política Pública de Juventude, e por outro, os gestores responsá-

veis pela operação das unidades - Instituto CUCA. Em um segundo plano, estão os níveis de gestão mais altos do município. Além
desses, devem ainda ser considerados a população de jovens da
cidade de Fortaleza e a sociedade de forma geral, como parte interessada nos resultados e transformações proporcionadas.

Compreende-se ainda que essa sistemática deve atender a dois níveis
de interesse:

Rede CUCA

• Das unidades da Rede CUCA, a partir das observações e
acompanhamentos individualizados das ações realizadas localmente/
individualmente em cada unidade;
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19
CULLIGAN, M.; SHERRIFF, L. (org). MEAL DPro: A Guide to the MEAL DPro – Monitoring,
Evaluation, Accountability and Learning for Development Professionals. 2019.
Disponível em: <http://mealdpro.org/>

• Da Política Pública de Juventude do município de Fortaleza, da qual
a Rede CUCA faz parte, reunindo o conjunto de unidades e permitindo
a verificação mais ampla dos resultados.
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• Orientar a avaliação regular do progresso em direção aos resultados.
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Diante dessas considerações, essa sistemática foi estruturada a partir dos seguintes elementos:

Elementos da Sistemática de MAAp
Teoria de Mudança

Quadro Lógico

Matriz de Indicadores

Guia Metodológico

Explicita a lógica da intervenção, ou seja, como e por que as mudanças
desejadas serão alcançadas.
Organiza o conjunto de conceitos interdependentes e estruturantes da operação,
descrevendo relações lógicas entre eles.
Detalha as medidas verificáveis das mudanças fornecendo o padrão a ser observado
para avaliar, estimar e demonstrar progresso.
Apresenta os instrumentos de pesquisa, as fichas dos indicadores e detalha suas formas
e métodos de observação, além dos responsáveis pela coleta e sua periodicidade.

Rede CUCA
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Quadro 1, elaboração: Plan Eval, 2021

30

31

TdM Esquemática

A TdM desenvolvida para a Rede CUCA segue uma estrutura
que perpassa três esferas: controle, influência e interesse. A interconexão entre essas camadas indica a gradação de gerenciamento do programa sobre os resultados.

ANDERSON, A. The Community Builder`s Approach to Theory of Change – A Pratical Guide
to Theory Development. New York: The Aspen Institute, 2006.

Visão de longo prazo
Impacto
Longo prazo

Mudanças de comportamentos,
atitudes e práticas (2)

Partir

Médio prazo

Mudanças de comportamentos,
atitudes e práticas (1)

Expandir

Curto prazo

Mudanças em comportamentos
e percepções

Conhecer

Resultados

Eixos de atuação

Chegar
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CENTER FOR THEORY OF CHANGE: What is a Theroy of Change?
Disponível em: <https://www.theoryofchange.org/what-is-theory-of-change/>
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Figura 4, elaboração: Plan Eval, 2021
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A revisão da TdM é um passo importante para manter programas atualizados e coerentes ao longo do tempo.

É importante ressaltar que, assim como o nome indica, a TdM
é um conjunto de hipóteses sobre o funcionamento de um
programa ou de uma intervenção social - no caso a Rede
CUCA - e deve ser reavaliado frente aos resultados dos indicadores mensurados de forma contínua.

Esfera de influência

Essa ferramenta apresenta a teoria ou a lógica para uma mudança esperada a partir de uma intervenção, demonstrando o
encadeamento entre as ações de curto-prazo e os efeitos de
longo-prazo, passando pelos resultados esperados. É também
usada como base para o desenvolvimento de sistemáticas de
monitoramento e avaliação, uma vez que todos os seus aspectos devem ser passíveis de mensuração, a fim de garantir uma
boa implementação do programa.

No caso do processo de construção do Quadro Lógico da
Rede CUCA, a revisão da TdM teve o objetivo de repactuar as
expectativas de resultado e o caminho da transformação, favorecendo as etapas posteriores de avaliação. Para tanto, foi
conduzido um processo participativo de reflexão juntamente
àqueles que vivem o CUCA todos os dias: as equipes dos equipamentos e os jovens. A intenção foi pensar com o público, e
não para o público, fazendo com que a TdM tenha adesão às
múltiplas realidades dos atores e das comunidades.

Esfera de controle

A TdM é uma ferramenta de desenvolvimento de soluções para problemas sociais complexos, que explica a iniciativa ou lógica de uma intervenção, esclarecendo como
as realizações “iniciais e intermediárias preparam o terreno
para os resultados de longo prazo” (ANDERSON, 2006) 20. É
então uma “descrição abrangente e ilustrativa de como e
por que se espera que uma mudança desejada aconteça em
um determinado contexto” 21.

Esfera de interesse

Teoria de Mudança
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No próximo nível está a esfera de influência, onde se encontram os resultados de curto e médio prazos. Estes resultados são produtos diretos das ações realizadas nos Eixos de
Atuação e têm uma governabilidade razoável, ainda que não
completa, uma vez que os resultados podem ser influenciados
por fatores externos. Neste nível se encontram as etapas de
conhecimento e expansão, caracterizadas, primeiro, por mudanças em conhecimentos e percepções e, segundo, por mudanças em comportamentos, atitudes e práticas dos jovens.
Por fim, os níveis superiores são aqueles da esfera de interesse, na qual se encontram os efeitos de longo prazo. Esses
efeitos, mais complexos, também são mais suscetíveis a influências externas e, por isso, é importante considerar diversos
fatores em sua avaliação. Para a Rede CUCA, essa esfera se refere a mudanças mais profundas em comportamentos e atitudes, assim como uma visão de longo prazo, que é um norte
para o programa. Dessa forma, o objetivo final do programa é
contribuir e influenciar positivamente no sentido da visão de
longo prazo, onde está o maior impacto desejado.

Teoria de Mudança
Visão de
longo prazo

Jovens protagonistas de suas trajetórias e com melhores condições de vida

Redução de condutas de risco

Melhoria
das relações
familiares

Melhor
percepção
dos CUCAs
pelas famílias

Protagonismo juvenil

Jovens com
melhores
condições
para inserção
no mercado
de trabalho

Ampliação
do capital
intelectual
(referenciais
e repertório)

Aumento da
auto-estima
e confiança

Aumento da
percepção sobre
possibilidade de
trajetórias

Maior empregabilidade

Maior interesse
e melhoria
nos estudos

Integração e
Socialização

Conscientização
sobre direitos
e deveres

Partir

Desenvolvimento
socioemocional

Expandir

Conscientização
sobre
drogas, DST,
sexualidade,
paternidade/
maternidade

Conhecer

Comunidade | Cultura e Artes | Esportes | Trabalho | Saúde | Atendimento e Acolhimento

Chegar

Figura 5, elaboração: Plan Eval, 2021
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A esfera de controle refere-se às atividades executadas pela
Rede CUCA, definidas como “Eixos de Atuação”. Ao reconhecer
a diversidade de atividades ofertadas e a influência mútua entre as ações, optou-se pela agregação das atividades em eixos.
É neste nível que o programa possui maior governabilidade e
maior oportunidades de implementar mudanças.
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Você conhece
a REDE CUCA?

SOCIOEMOCIONAL
Habilidades que melhoram o
desempenho nos estudos
e trabalhos.

ESTUDOS
Dedicação aos estudos,
aumento do desempenho
escolar e maiores habilidades
proﬁssionais.

4.
4. Partir
Não, essa não é a parte da despedida.
Partir é o momento em que você sente
segurança para explorar outros
espaços, além da Rede CUCA.

AUTOESTIMA

Chegar

Conhecer
Conhecer algo novo na Rede CUCA já
faz parte da rotina. Aqui todo dia é
um aprendizado.

Buscar novos conhecimentos
ajuda muito a nos tornarmos
melhores. Eu sinto que
cresço e ﬁco mais madura
todo dia!

ATENDIMENTO
E ACOLHIMENTO
Ações de atendimento psicossocial,
psicológico, atividades de leitura, encaminhamento à assistência social, entre outros.

SAÚDE
Ações como atendimento médico,
ﬁsioterapia, educação sexual,
reprodutiva e etc.

TRABALHO
Cursos proﬁssionalizantes, vagas de
emprego, estágio, monitoria, e outros.

ESPORTES
Atividades e cursos como artes marciais,
natação, corrida, esportes de time e outros.

CULTURA E ARTES

Rede CUCA
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Eventos, visitas, àreas de lazer, cinema, etc.

Ser
Protagonista

PROATIVIDADE
Habilidades que aumentam
a busca por mudanças de
forma espontânea.

A Rede CUCA acredita que
todos têm a capacidade de
chegar muito mais longe.
Somos uma Rede de jovens
protagonistas!

POSTURA
Mudanças de atitudes
aumentam a relação positiva
entre colegas
e familiares.

Aqui eu assumi o
controle da minha
própria história!

APOIO FAMILIAR
Compartilhando sonhos e
metas em família.
CONHECIMENTO CULTURAL
Exercício do lado social, esportivo,
cultural e proﬁssional.
VISÃO DE TRAJETÓRIAS
Visualizar oportunidades de
crescimento pessoal.
SOCIALIZAÇÃO
Ampliação de relações
positivas entre pares.

Cursos e programas de dança, música,
rádio e outros.

COMUNIDADE

5.

Conﬁança para tomar maior
controle da sua história e
trajetórias de vida.

CONSCIENTIZAÇÃO
Sobre drogas, DST’s, sexualidade,
paternidade ou maternidade.

Expandir é exercitar tudo
aquilo que aprendemos,
colocando em prática todas
as nossas habilidades.

Depois de aprender tanta coisa, é
hora de expandir! Aqui no CUCA
incentivamos você a aplicar tudo o
que aprendeu, de forma prática.

Expandir

3.
3.

MENOS ATITUDES DE RISCO
Gravidez indesejada, drogas e
bebidas alcoólicas, atividades
criminosas e a evasão escolar.

PROTAGONISMO
Comportamentos proativos,
pensamento crítico, envolvimento com
a comunidade e relações saudáveis.
EMPREGABILIDADE
Atuação no mundo do trabalho, melhoria e
ampliação dos estudos e desenvolvimento
socioemocional.

Construção do quadro lógico dos projetos e atividades

1.
1.

2.
2.

Aqui as coisas acontecem em
seis grandes áreas diferentes,
é só escolher por onde quer
começar. Não tem mistério, é
só chegar! Chega aí!

Depois de aprender muito, com
os meus erros e acertos durante
minha jornada, já me sinto
conﬁante para seguir em frente e
ir em busca dos meus sonhos!
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“Sempre tive uma vida muito sedentária, não
praticava nenhum esporte. Quando eu fui para lá,
eu conheci essa parte dos esportes, eu sempre quis
nadar, então fui lá e me inscrevi no curso de natação
(...) aprendi a nadar lá, mais de um ano nadando. Eu
acho que cria um sentimento de mais possibilidade,
que a gente pode mais, eu posso aprender uma
coisa que eu nunca fiz na vida, eu posso ter acesso
a uma coisa, eu posso me dedicar àquilo e eu posso
aprender e, a partir daí, eu posso ir mais além.”
(Jovem do CUCA Jangurussu)

Esfera de Controle
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Conhecer
A partir da experiência com diversas atividades no CUCA, o
jovem passa por uma ampliação de horizontes e começa a trilhar um percurso próprio de desenvolvimento. Esse processo
oportuniza mudanças em seus conhecimentos e percepções,
expandindo as possibilidades vislumbradas pelo jovem, que
antes eram reduzidas e inatingíveis. Aqui, se espera que as famílias dos jovens tenham uma melhor percepção do CUCA,
que o repertório e referenciais dos jovens sejam ampliados,
que eles já sejam capazes de se integrar e socializar, que se
conscientizem sobre seus direitos e deveres e sobre questões
relacionadas à sexualidade, paternidade e maternidade.

Anteriormente eu era muito desligado
da relação estudo-trabalho. Eu sempre
achei, até porque eu fui educado assim,
que trabalho a gente arranjava muito por
conta do esforço, e menos por conta do
estudo. (...) Eu fazia cursos tanto no CUCA,
quanto fora. Isso foi a principal mudança
em relação ao mundo do trabalho, o
fato de eu colocar na minha cabeça e eu
começar a entender que o seu currículo,
ele é extremamente variável.”
(Jovem do CUCA Barra)

Chegar
Assim que chegam, os jovens são apresentados às diversas modalidades de atividades da Rede CUCA ao chegar, representadas pelos eixos de atuação. Esses eixos agem, individualmente,
como uma porta de entrada para os jovens, pois muitas vezes
os jovens que começam a frequentar as unidades se envolvem
com diferentes atividades dos diversos eixos. Assim, o jovem tem
a oportunidade de explorar suas potencialidades e seus interesses, em um processo de autoconhecimento e experimentação,
algo que por vezes é raro para o público-alvo do programa.
Essa intercambialidade e trajetória múltipla do jovem aumenta o nível de impacto das ações do CUCA sobre as percepções e conhecimentos do jovem, resultando nos efeitos
indicados na esfera seguinte.

“É… Cara… É, eu só fui realmente ter essa vivência em relação à
educação sexual depois que eu entrei na Rede, porque em casa
eu nunca tive, nunca tive essa vivência em relação a meus pais
olharem para mim, conversar comigo sobre. O que eu cheguei mais
perto de ter foi na escola, só que na escola era tipo aquele negócio
de ciências (...). Quando eu entrei na Rede a gente consegue ver
isso de uma forma mais profunda, sabe? Isso traz uma mudança
muito grande na vida da pessoa porque você consegue ver as
consequências de um ato mal feito. Por exemplo: você não saber
colocar um preservativo direito pode dar algum problema, pode
gerar uma DST, pode gerar uma IST, pode gerar uma gravidez
indesejada, então, sim, faz uma diferença muito grande.”
(Jovem do CUCA Barra)

Construção do quadro lógico dos projetos e atividades
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“Ali você vê que é um lugar
muito aberto, você sempre vai
ter espaço para fazer o que você
quer e, na grande maioria dos
casos, você não vai ser julgado
por isso, tá ligado? Isso foi uma
das principais mudanças que
rolou na minha vida, cara, eu
aprendi a ser mais consciente, tá
ligado? Aprendi a ser um pouco
mais simpático, sentir um pouco
mais de simpatia pelas pessoas e
parar de julgar.”
(Jovem do CUCA Barra)

Esfera de Influência
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“Eu sempre fui criado num meio preconceituoso assim e,
quando eu entrei na rede, eu percebi que, cara, existem milhões
de pessoas diferentes, existem milhões de personalidades
diferentes e se você não gosta, você ao menos tem obrigação
de aceitar e respeitar, sabe, você não pode mudar a pessoa e
adaptar ela ao seu jeito, se ela não pode ser do jeito que você
quer e, como eu entrei no CUCA muito novo eu sempre achei
que isso fosse o certo, até eu entender que cada pessoa é uma
pessoa e por mais que a gente seja diferente, por baixo da pele
é sangue e osso todo mundo.(...) Você aprende a entender de
fato as pessoas de forma física, de forma emocional e, cara,
você aprende a ser mais empático, sabe?(...)”
(Jovem do CUCA Barra)

Partir
As transformações em conhecimentos e comportamentos
culminam em mudanças mais impactantes na vida dos jovens, que têm suas realidades alteradas a partir das ações da
Rede CUCA e das próprias ações do jovem. Todo esse processo também é dependente de uma tomada de consciência e
protagonismo do jovem. Esses efeitos podem ser visualizados
a partir de três perspectivas: a redução de condutas de risco
dos jovens, o desenvolvimento de protagonismo juvenil e o
aumento da empregabilidade do público-alvo do programa.

“Assumi uma postura mais resolutiva
nas atividades do meu dia a dia.
No estágio, me coloquei mais em
questões/demandas, assumindo risco e
responsabilidades. As atividades dentro
do CUCA me ajudaram a assumir esse
tipo de postura, pois muitas demandas lá
eram de minha responsabilidade.”
(Jovem do CUCA Jangurussu)

Rede CUCA

As mudanças experienciadas neste momento abrem portas para transformações em termos de comportamentos e
atitudes, a médio prazo. As mudanças na forma de agir se
relacionam diretamente com as mudanças no modo de
pensar do jovem. Assim, espera-se que as relações familiares
melhorem, que os jovens tenham melhor inserção no mercado de trabalho, desenvolvam a confiança e autoestima, aumentem o interesse nos estudos e desenvolvam habilidades
socioemocionais. É importante ressaltar que essas mudanças
pertencem à esfera de influência e estão suscetíveis a externalidades positivas e negativas. Ainda assim, é papel do programa trabalhar em torno destes resultados esperados para
ampliar o impacto final do programa.
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“Atualmente eu vejo que me interessa
mais (...) e me deixou mais aguçado,
principalmente na área que eu atuo
dentro do CUCA, é futuramente tentar
um ensino superior na área de teatro,
isso me deixou com mais anseio, sabe?
Mas assim, como a próxima meta.”
(Jovem do CUCA Mondubim)

“Eu conheço uma colega que ela, a gente se formou junta não
no mesmo curso mas na mesma escola, e ela fazia curso de
audiovisual mas ela fez o curso só que mesmo assim ela não tinha
vontade de seguir fazendo audiovisual né, na comunicação, só
que ela fez estágio no CUCA e, a partir do estágio do CUCA ela saiu
de lá com muita vontade de seguir, de continuar fazendo alguma
coisa na comunicação. Depois ela foi repórter CUCA e ela entrou
pro jornalismo, então, houve uma mudança de pensamento a
partir das vivências dela dentro do CUCA, né? A partir do que ela
conseguiu absorver, pelo estágio e depois pelo repórter CUCA.”
(Jovem do CUCA Jangurussu)

Construção do quadro lógico dos projetos e atividades

Expandir
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Esfera de Interesse

Quadro Lógico

Visão de longo prazo

O Enfoque do Quadro Lógico (QdL) é uma ferramenta analítica para a gestão, elaboração, monitoramento e avaliação de
programas e projetos que se baseia em procedimentos participativos de discussão sequencial para a elaboração do plano
lógico de execução de um programa/projeto. É uma sistemática que apresenta uma relativa simplicidade na sua aplicação,
mas que devido ao seu enfoque participativo para tomada de
decisão requer um elevado grau de envolvimento e comprometimento das partes interessadas.

A visão de longo prazo é o objetivo final e de maior impacto
do programa. Neste nível também é onde a governabilidade
da Rede CUCA é a menor, dependendo de diversos outros
fatores, políticas, conjunturas e estruturas que influenciam
negativamente ou positivamente para esta transformação
mais permanente e duradoura na vida do público-alvo. De
toda forma, é importante que essa seja a visão compartilhada por todos os atores-chave e usuários do programa, uma
vez que é necessária a confluência de esforços em torno de
um objetivo comum. A visão de longo prazo foi estabelecida como os jovens protagonistas de suas trajetórias
e com melhores condições de vida. Essa visão apresenta
dois pontos fundamentais: (i) o jovem como o dono de sua
própria história, assumindo controle de aspectos de sua vida
e tendo agência sobre as situações e escolhas que são colocadas à sua frente; e (ii) o jovem com melhores condições de
vida, acessando e conseguindo se beneficiar de oportunidades antes distantes ou indisponíveis.

As principais finalidades do método são:
• Tornar explícitos o propósito e a justificativa de uma intervenção,
na medida em que promove uma análise do seu entorno, desde a
concepção do projeto;
• Auxiliar o processo de tomada de decisão, promovendo a participação
dos diferentes atores sociais envolvidos e o consenso entre as partes;

Rede CUCA
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• Identificar e elaborar intervenções adequadas ao meio no qual se vai
interferir e às possibilidades da organização executora;
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• Facilitar uma avaliação adequada dos resultados, bem como a sua
prestação de contas à cidadania e financiadores, melhorando a
qualidade da responsabilização dos atores.

Entre os produtos gerados pela aplicação do método, o
Quadro Lógico é seu principal elemento, já que resume
em uma só matriz toda a lógica da intervenção. Essa matriz
consiste em um conjunto de conceitos interdependentes
que descrevem, de um modo operacional e organizado, os
aspectos mais importantes de um projeto e as relações lógicas entre eles (insumos e atividades, atividades e resultados, resultados e objetivos)22. Essa descrição relacional permite verificar se o projeto, programa ou intervenção social

está bem-estruturado e, ainda, realizar o acompanhamento
sistemático e uma avaliação mais fácil e mais objetiva23.
Entretanto, é importante destacar que o Quadro Lógico não
é um plano completo de um projeto, e tampouco a aplicação
do método pode ser reduzida à elaboração da matriz. Ainda
assim, é inegável que o quadro ocupa um papel fundamental,
pois fornece respostas às perguntas como:

• Qual é o propósito da intervenção e quais as mudanças a serem
alcançadas?
• Como se pretende produzir melhorias?
• Quais as condições externas que influenciam o alcance dos resultados
e dos seus efeitos?

Por outro lado, é importante ter claro que o QdL não é apenas
uma maneira de apresentar informações, mas tem uma contribuição importante para garantir uma boa conceituação e o
desenho de iniciativas. Quando é elaborado seguindo os princípios metodológicos básicos (análises situacionais e participação) é de grande valor para a construção de uma compreensão
comum do projeto e das expectativas sobre recursos necessários e resultados pretendidos. Se elaborado corretamente,
o QdL demonstrará precisamente que não há atividade está
sendo executada desnecessariamente ou em falta. Ou, ainda,
que os serviços que a intervenção irá gerar são os necessários e
suficientes para resolver o problema que lhe deu origem.
O QdL da Rede CUCA foi construído tendo como base essas
definições e partindo da TdM definida na etapa anterior do
trabalho. Essa matriz apresenta a lógica da intervenção, ou
seja, os objetivos, resultados esperados em seus diferentes níveis e atividades. Os indicadores, meios de verificação e pressupostos foram consolidados pela equipe da Plan Eval, a partir
dos debates em oficinas com a equipe do CUCA e com jovens
sobre os “sinais de sucesso” do programa.

• Como é possível identificar o alcance das melhorias e mudanças?

Rede CUCA

22
Agência Norueguesa de Cooperação (NORAD). El enfoque del marco lógico. Manual para la planificación de proyectos orientada
mediante objetivos. Bilbao: IUDC/UCM/CIDEAL, 2004.
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23
PFEIFFER, P. Quadro Lógico: Um método para planejar e gerenciar mudanças. In: GIACOMINI, J. & PAGNUSSAT, J.L. (org.). Planejamento
e Orçamento governamental – Coletânea – Volume 1. Brasília: ENAP, 2006.
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• Onde se encontram as informações sobre a realização das atividades e
produção dos resultados?
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Quadro Lógico
Nível
Objetivo
Geral

Lógica de
Intervenção
Jovens
protagonistas de
suas trajetórias
e com melhores
condições
de vida

Indicadores
% de jovens
empregados após três
anos de ingresso
na Rede CUCA

Meios de
Verificação
Avaliação
longitudinal

Renda média de jovens
após três anos de
ingresso na Rede CUCA

Pressupostos
Internos

Pressupostos
Externos

Jovens conseguem
Jovens têm
gerar renda e
oportunidades
ascender socialmente de estudo
e trabalho para
ascensão social
e exercício
pleno de seu
protagonismo
e cidadania

Anos de estudo médio
dos jovens após três
anos de ingresso
na Rede CUCA
Percentual de jovens
que participaram da
Rede CUCA no último
ano e apresentam
menos de duas
condutas de risco

Avaliação
longitudinal

Protagonismo
juvenil

Percentual de jovens
que participaram da
Rede CUCA no último
ano e apresentam
ao menos duas
atitudes protagonistas

Avaliação
longitudinal

Jovens que
participam da Rede
CUCA são menos
propensos
a apresentar
condutas de risco

Há rede
de proteção
disponível para
acolhimento e
prevenção de
condutas de risco

Jovens que
participam da Rede
CUCA desenvolvem
atitudes protagonistas
(autonomia,
emancipação
e participação social
e política)

Jovens têm
oportunidade
de exercer sua
individualidade
em seus ambientes
sociais, de trabalho
e familiares

Indicadores

Meios de
Verificação

Pressupostos
Internos

Pressupostos
Externos

Objetivo
Específico

Maior
empregabilidade

Taxa de emprego de
jovens entre 25 e 29
anos que concluíram
um curso profissional
da Rede CUCA
um ano após a
conclusão do curso

Avaliação
longitudinal

Capacitação
e formação na
Rede CUCA
correspondem às
demandas das redes
produtivas locais

Situação
econômica do
país possibilita
estabilidade
do mercado
de trabalho

Resultados
Nível 1

Melhoria das
relações familiares

Percentual de jovens
atendidos que relatam
melhoria nas relações
familiares

Teste de
habilidades
socioemocionais

Jovens são capazes
de melhorar suas
relações familiares
em função do
desenvolvimento
socioemocional

Famílias dos
jovens estão
propensas a
melhorias nas
relações a partir
de mudanças na
atitude dos jovens

Percentual de pais
e responsáveis que
relatam melhoria nas
atitudes do jovem

Pesquisa
com formulário
avaliativo
respondido por
pais/responsáveis

A Rede CUCA
é bem divulgada
e conhecida
pela comunidade

Pais/Responsáveis
valorizam a
Rede CUCA e
a se engajam
em atividades
relacionadas
aos jovens

Percentual de jovens
atendidos em cursos
formativos que
conseguem emprego

Base do Setor
de Matrículas /
Base do Setor do
CUCA Trabalho

Cursos formativos
estão alinhados com
a demanda do setor
produtivo

Há vagas
de trabalho
disponíveis para
jovens da periferia

Jovens com
melhores
condições
para inserção
no mercado
de trabalho
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Redução
de condutas
de risco

Lógica de
Intervenção

Rede CUCA

Objetivo
Específico

Nível
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Se interessam
e participam
dos editais de
protagonismo juvenil

Nível
Resultados
Nível 1

Lógica de
Intervenção
Maior interesse
e melhoria
nos estudos

Pressupostos
Internos

Percentual de
jovens atendidos
que concluíram
do Ensino Médio
após ingressarem
na Rede CUCA

Pesquisa com
formulário
avaliativo
respondido
pelos jovens

A evolução
escolar dos jovens
é acompanhada
periodicamente
pelas equipes
da Rede CUCA

Jovens têm
condições
financeiras e/
ou sociais de
permanecer
na escola

Percentual de
jovens atendidos
que se matriculam
no Ensino Superior
após ingressarem
na Rede CUCA

Pesquisa com
formulário
avaliativo
respondido
pelos jovens

A evolução
escolar dos jovens
é acompanhada
periodicamente
pelas equipes
da Rede CUCA

Há possibilidade
de ingressar o
ensino superior
(vagas/programas
de financiamento)

Porcentagem de
jovens entre 16 e 17
anos que seguem
matriculados na
escola um ano
depois de ingressarem
na Rede CUCA

Pesquisa com
formulário
avaliativo
respondido
pelos jovens

A evolução
escolar dos jovens
é acompanhada
periodicamente
pelas equipes
da Rede CUCA

Jovens têm
condições
financeiras e/
ou sociais de
permanecer
na escola

Teste de
habilidades
socioemocionais

Competências
socioemocionais
podem ser
desenvolvidas
por meio do
esporte e cultura

Jovens
conseguem
permanecer
no CUCA a
longo prazo

Nível
Resultados
Nível 2

Lógica de
Intervenção

Indicadores

Melhor percepção Percentual de
participação de pais e
dos CUCAs
responsáveis de jovens
pelas famílias
atendidos em eventos
e atividades do CUCA

Nível de satisfação
de pais e responsáveis
de jovens que
frequentam o CUCA

Ampliação do
capital cultural
(referenciais
e repertório)

Percentual de jovens
atendidos que estão
matriculados em
mais de uma atividade
(1, 2, 3 ou mais...)

Meios de
Verificação

Pressupostos
Internos

Pressupostos
Externos

Formulário
de inscrição
em eventos
e atividades

A Rede CUCA é
bem divulgada
e conhecida pela
comunidade

Os pais e
responsáveis
têm interesse e
disponibilidade
em participar
das atividades
da Rede CUCA

Pesquisa com
formulário
avaliativo
respondido
por pais/
responsáveis

A Rede CUCA é
bem divulgada e
conhecida pela
comunidade

Os pais e
responsáveis
têm interesse e
disponibilidade
em participar
das atividades
da Rede CUCA

Base do Setor
de Matrículas

A Rede CUCA
é bem divulgada
e conhecida
pelos jovens

São ofertadas
atividades para pais/
responsáveis

Violência da
região não afeta
as atividades
dos CUCAs

A Rede CUCA oferece
atividades variadas,
de interesse e
acessíveis aos jovens
Construção do quadro lógico dos projetos e atividades

Pontuação média no
índice de autoestima e
inteligência emocional

Pressupostos
Externos

Rede CUCA

Desenvolvimento
socioemocional

Meios de
Verificação

Indicadores
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Percentual
de jovens atendidos
que participam de
outros programas
culturais e esportivos
em Fortaleza

Pesquisa
com formulário
avaliativo
respondido
pelos jovens

Jovens que
participam do CUCA
também participam
de outras atividades
culturais e esportivas

Existem outros
programas
e projetos que
ofertam atividades
culturais e
esportivas
para os jovens
de Fortaleza

Nível
Resultados
Nível 2

Lógica de
Intervenção

Indicadores

Aumento da
percepção sobre
possibilidade
de trajetórias

Percentual de jovens
matriculados em
cursos formativos que
recebem certificação

Meios de
Verificação
Base do Setor
de Matrículas

Pressupostos
Internos
Jovens conseguem
se capacitar e receber
as certificações
do curso

Pressupostos
Externos
Jovens
conseguem
acessar e
permanecer
nas atividades

Nível
Resultados
Nível 2

Lógica de
Intervenção
Integração e
Socialização

Indicadores
Pontuação média
no índice de
habilidades sociais

Meios de
Verificação
Teste de
habilidades
socioemocionais

Violência
da região não
afeta as atividades
dos CUCAs
Percentual de jovens
atendidos que têm
planos profissionais
ou acadêmicos
para o futuro

Pesquisa com
formulário
avaliativo
respondido
pelos jovens

Atividades do
CUCA ajudam o
jovem a perceber
possibilidades e
a fazer planos

Jovens
conseguem
acessar e
permanecer
nas atividades

Pressupostos
Internos
Competências
socioemocionais
podem ser
desenvolvidas
por meio do
esporte e cultura

Conscientização
sobre direitos
e deveres

Pontuação média
em escala de
conhecimento sobre
direitos e deveres

Pesquisa com
formulário
avaliativo
respondido
pelos jovens

Jovens são
sensibilizados
sobre seus direitos
e deveres no CUCA

Violência da
região não afeta
as atividades
dos CUCAs

Jovens que
participam do CUCA
são mais propensos
a participar de
atividades sociais
(ações comunitárias,
projetos sociais etc.)

Jovens têm
disponibilidade
de tempo para
participar em
atividades sociais

Conscientização
sobre drogas,
IST, sexualidade,
paternidade/
maternidade

Taxa de testes de IST
e Gravidez realizados
por jovem atendido

Base de dados do
CUCA Saudável

Testes são
disponibilizados
na Rede CUCA
sem interrupção

Jovens
conseguem
acessar os serviços
de saúde do
CUCA
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Pesquisa com
formulário
avaliativo
respondido
pelos jovens

Jovens têm seus
direitos e deveres
respeitados em
suas comunidades

Rede CUCA

Percentual de jovens
atendidos que estão
envolvidos em
atividades sociais

Jovens
conseguem
permanecer
no CUCA
a longo prazo
Violência
da região não
afeta as atividades
dos CUCAs

Violência
da região não
afeta as atividades
dos CUCAs
Integração e
Socialização

Pressupostos
Externos
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Jovens se sentem
confortáveis em
realizar testagens
de ISTs/Gravidez

Nível
Resultados
Nível 2

Atividades

Lógica de
Intervenção
Conscientização
sobre drogas,
IST, sexualidade,
paternidade/
maternidade

Atendimento e
Acolhimento

Indicadores
Percentual de jovens
atendidos que são
pais e mães após
1 ano na Rede CUCA

Número
de atividades
realizados para
promoção de
direitos da juventude
em 12 meses

Meios de
Verificação

Pressupostos
Internos

Pesquisa
com formulário
avaliativo
respondido
pelos jovens
na matrícula
e após 1 ano /
Base do Setor
de Matrículas

Jovens têm acesso
a informações
e atividades de
conscientização
sobre paternidade/
maternidade

Setores da Rede
CUCA / Metas de
Monitoramento

Pressupostos
Externos
Jovens pais
e mães têm
disponibilidade
em participar
das atividades
do CUCA

Rede CUCA
segue oferecendo
atividades de
conscientização
sobre paternidade/
maternidade
na juventude
Recursos humanos
disponíveis
e capacitados
para realização
das atividades

Jovens e
comunidade
têm interesse
nas atividades
disponibilizadas
pela Rede CUCA

Nível
Atividades

Lógica de
Intervenção

Indicadores

Meios de
Verificação

Pressupostos
Internos

Setores da Rede
CUCA / Metas de
Monitoramento

Recursos humanos
disponíveis
e capacitados
para realização
das atividades

Esportes

Número de vagas
ofertadas em
práticas desportivas
em 12 meses

Cultura e Artes

Número de
Setores da Rede
apresentações culturais CUCA / Metas de
realizadas em 12 meses Monitoramento

Comunidade

Número de
atendimentos
realizados
em 12 meses

Pressupostos
Externos
Jovens e
comunidade
têm interesse
nas atividades
disponibilizadas
pela Rede CUCA

Vagas e atividades
disponibilizadas aos
jovens e comunidade

Setores da Rede
CUCA / Metas de
Monitoramento

Quadro 2, elaboração: Plan Eval, 2021

Vagas e atividades
disponibilizadas aos
jovens e comunidade
Setor CUCA
Saudável

Trabalho

Número de vagas
ofertadas em cursos
em 12 meses

Setores da Rede
CUCA / Metas de
Monitoramento

Construção do quadro lógico dos projetos e atividades

Atendimentos
realizados nos serviços
de saúde do CUCA

Rede CUCA

Saúde
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Atributos desejáveis em Indicadores

Indicadores são medidas verificáveis de mudança projetadas
para fornecer um padrão a partir do qual é possível avaliar,
estimar ou demonstrar o progresso. Eles fornecem evidências de uma certa condição ou obtenção de certos resultados e podem cobrir aspectos quantitativos e qualitativos dos
objetivos de um programa ou projeto24.
Pela riqueza de informações traduzidas pelos indicadores e
pela complexidade envolvida no processo de planejamento – em razão das necessidades de aplicação eficiente de
recursos e dos resultados das ações governamentais para
a sociedade – a utilização de indicadores permite realizar o
acompanhamento e avaliação do desempenho de uma intervenção ao longo do tempo, bem como a comparação entre: desempenho anterior x corrente; desempenho corrente
x padrão de comparação e; desempenho planejado x real.

Os indicadores que compõem os quadros de Monitoramento e Avaliação (M&A) devem ser os mais adequados possíveis à realidade de cada intervenção, ao mesmo tempo em
que precisam apresentar propriedades clássicas esperadas,
como: ser compreensível; de fácil acesso a mensuração/obtenção dos dados, assim como através de fontes confiáveis;
a custo razoável frente a realidade financeira da operação
(da intervenção); possibilidade de serem medidos periodicamente; ter objetivos claros e definidos, etc.
No caso da construção da Matriz de Indicadores da Rede
CUCA vale retomar que a definição dos indicadores que contou com a participação dos jovens e da equipe de técnicos e
gestores da Rede e levou em consideração a análise dos atributos SMART25, assim como a priorização desses indicadores,
considerando a facilidade da coleta e a importância do dado.

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). Manual para el diseño y la construcción de indicadores:
Instrumentos principales para el monitoreo de programas sociales de México. México, DF: 2014.
24

Conforme:

25

Rede CUCA

SHAHIN, A.; MAHABOD, M. Prioritization of Key Performance Indicators: an integration of analytical hierarchy process and goal setting. In:
International Journal of Productivity and Performance Management, N:226, 2006. Disponível em: <https://www.emerald.com/insight/
publication/issn/1741-0401>
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MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. Indicadores de programas: Guia Metodológico / Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão, Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos - Brasília: MP, 2010.

S

Específico
deve proporcionar informações claras sobre um determinado contexto. A
especificidade faz referência à necessidade de a descrição do indicador estar
diretamente relacionada com as condições de mudança que se deseja alcançar.

M

Mensurável
refere-se à necessidade de se ter informações disponíveis suficientes,
ou seja, que possam ser medidas.

A

Alcançável
indica que a operacionalização do indicador é viável. O indicador (ou informação)
deve ser alcançado a um custo razoável, utilizando um método de coleta apropriado.

R

Relevante
o indicador deve estar diretamente ligado ao fenômeno de interesse
e é sensível às mudanças. Os indicadores devem ser relevantes para as
pessoas que irão utilizar seus dados.

T

Tempestivo (Oportuno)
as informações sobre um indicador devem ser coletadas na hora certa para
influenciar as decisões de gestão.

Quadro 3, elaboração: Plan Eval, 2021
(a partir de Shahin & Mahbod, 2006; Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, 2010)

Construção do quadro lógico dos projetos e atividades

Matriz de Indicadores

55

Matriz de Indicadores
Lógica de Intervenção

Indicadores

Responsabilidade

Percentual de jovens empregados após
três anos de ingresso na Rede Cuca

Numerador: número de jovens empregados após três anos de
ingresso na Rede Cuca
Denominador: número de jovens respondentes que
frequentam o CUCA há 3 anos ou mais

Avaliação longitudinal

Anual

A definir

Avaliação

Renda média de jovens após três anos de
ingresso na Rede Cuca

Numerador: soma da renda dos jovens atendidos após 3 anos
de ingresso na Rede Cuca
Denominador: número de jovens respondentes que
frequentam o CUCA há 3 anos ou mais

Avaliação longitudinal

Anual

A definir

Avaliação

Anos de estudo médio dos jovens após
três anos de ingresso na Rede Cuca

Numerador: soma dos anos de estudo total dos jovens
atendidos após 3 anos de ingresso
Denominador: número de jovens respondentes que
frequentam o CUCA há três anos ou mais

Avaliação longitudinal

Anual

A definir

Avaliação

Percentual de jovens que participaram da
Rede Cuca no último ano e apresentam
menos de duas condutas de risco

Numerador: jovens que relataram uma ou nenhuma conduta
de risco26 no último ano
Denominador: número de jovens respondentes

Avaliação longitudinal

Anual

A definir

Avaliação

Percentual de jovens que participaram da
Rede Cuca no último ano e apresentam
ao menos duas atitudes protagonistas

Numerador: jovens que relataram duas ou mais atitudes
protagonistas27 no último ano
Denominador: número de jovens respondentes

Avaliação longitudinal

Anual

A definir

Avaliação

Taxa de emprego de jovens entre 25
e 29 anos que concluíram um curso
profissional da Rede Cuca um ano após a
conclusão do curso

Numerador: número de jovens que, um ano depois de
completar um curso profissional, estão empregados.
Denominador: número de jovens respondentes que
completaram um curso profissional há pelo menos 1 ano

Avaliação longitudinal

Anual

A definir

Exemplos de condutas de risco são: situação de inatividade (sem estudo e sem trabalho), consumo excessivo de álcool ou substâncias
psicoativas, condutas delitivas e gravidez adolescente.
Exemplos de atitudes protagonistas são: participação em atividades sociais; ingresso no ensino superior; conquista de emprego ou
empreendedorismo; produção artística ou cultural; participação em eventos ou competições esportivas.
27

Rede CUCA

Periodicidade

Avaliação

26
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Fonte

Construção do quadro lógico dos projetos e atividades

Etapa

57

Etapa

Lógica de Intervenção

Indicadores

Fonte

Periodicidade

Responsabilidade

Numerador: número de jovens que relatam melhoria nas
relações familiares
Denominador: número de jovens respondentes

Avaliação Longitudinal: Teste de habilidades
socioemocionais

Anual

A definir

Avaliação

Percentual de pais e responsáveis que
relatam melhoria nas atitudes do jovem

Numerador: número de pais ou responsáveis que relatam
melhoria nas atitudes dos jovens no período
Denominador: número de pais ou responsáveis respondentes

Formulário de Pesquisa com Pais e Responsáveis

Anual

A definir

Avaliação

Percentual de jovens atendidos em
cursos formativos que conseguem
emprego

Numerador: número de jovens atendidos em cursos
formativos empregados no período
Denominador: número de jovens respondentes que
realizaram cursos formativos

Base do Setor de Matrículas / Base do Setor do Cuca
Trabalho

Anual

A definir

Avaliação

Percentual de jovens atendidos que
concluíram o Ensino Médio após
ingressarem na Rede Cuca

Numerador: número de jovens até 19 anos que concluíram o
Ensino Médio no período
Denominador: número de jovens até 19 anos respondentes

Pesquisa Semestral com Jovens

Anual

A definir

Avaliação

Percentual de jovens atendidos que
ingressaram no Ensino Superior após
ingressarem na Rede Cuca

Numerador: número de jovens atendidos, entre 18 e 29
anos, que ingressaram o ensino superior no período
Denominador: número de jovens respondentes entre 18
e 29 anos

Pesquisa Semestral com Jovens

Anual

A definir

Avaliação

Porcentagem de jovens entre 16 e 17
anos que seguem matriculados na
escola um ano depois de ingressarem
na Rede Cuca.

Numerador: número de jovens entre 16 e 17 anos que seguem
frequentando a escola um ano depois de inscritos no Cuca
Denominador: número de jovens entre 16 e 17 anos
respondentes

Pesquisa Semestral com Jovens

Anual

A definir

Avaliação

Pontuação média no índice de
autoestima e inteligência emocional

Numerador: soma das pontuações nas dimensões de
autoestima e inteligência emocional
Denominador: número de jovens avaliados

Teste de habilidades socioemocionais

Anual

A definir

Construção do quadro lógico dos projetos e atividades

Percentual de jovens atendidos que
relatam melhoria nas relações familiares

Rede CUCA

Avaliação
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Etapa

Lógica de Intervenção

Indicadores

Fonte

Periodicidade

Responsabilidade

Numerador: número de pais ou responsáveis que declaram
que o filho frequenta o Cuca
Denominador: número total de respostas

Formulário de Pesquisa com Pais e Responsáveis

Mensal

A definir

Monitoramento

Nível de satisfação de pais e responsáveis
de jovens que frequentam o Cuca

Numerador: percentual de respondentes que avaliam
o Cuca de 9 a 10
Subtrator: percentual de respondentes que avaliam o
Cuca de 0 a 6

Formulário de Pesquisa com Pais e Responsáveis

Mensal

A definir

Monitoramento

Percentual de jovens atendidos que estão
matriculados em mais de uma atividade
(1, 2, 3 ou mais...)

Numeradores: número de jovens que estão matriculados em
uma atividade; número de jovens que estão matriculados em
duas atividades; número de jovens que estão matriculados em
três atividades ou mais
Denominadores: número de jovens matriculados

Base do Setor de Matrículas

Semestral

A definir

Monitoramento

Percentual de jovens atendidos que
participam de outros programas culturais
e esportivos em Fortaleza

Numerador: número de jovens que declaram participar de
outros programas culturais e esportivos de Fortaleza
Denominador: número de jovens respondentes

Pesquisa Semestral com Jovens

Semestral

A definir

Monitoramento

Percentual de jovens matriculados
em cursos formativos que recebem
certificação

Numerador: número de jovens certificados em cursos
formativos
Denominador: número de jovens matriculados em cursos
formativos

Base do Setor de Matrículas

Semestral

A definir

Monitoramento

Percentual de jovens atendidos que têm
planos profissionais ou acadêmicos para
o futuro

Numerador: número de jovens que declaram ter planos
profissionais ou acadêmicos
Denominador: número de jovens respondentes

Pesquisa Semestral com Jovens

Semestral

A definir

Monitoramento

Percentual de jovens atendidos que estão
envolvidos em atividades sociais

Numerador: número de jovens que declaram envolvimento em
atividades sociais
Denominador: número de jovens respondentes

Pesquisa Semestral com Jovens

Semestral

A definir

Construção do quadro lógico dos projetos e atividades

Percentual de participantes dos eventos
que são pais ou responsáveis de jovens
que frequentam o CUCA

Rede CUCA

Monitoramento
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*Atividades sociais são: ações comunitárias, projetos sociais,
voluntariados, mutirões, movimentos sociais e coletivos

Etapa

Lógica de Intervenção

Indicadores

Fonte

Periodicidade

Responsabilidade

Numerador: soma das pontuações obtidas no questionário do
índice de habilidades sociais
Denominador: número de jovens respondentes

Avaliação Longitudinal: Teste de habilidades
socioemocionais

Anual

A definir

Monitoramento

Pontuação média em escala de
conhecimento sobre direitos e deveres

Numerador: soma da pontuação na escala de conhecimento
sobre direitos e deveres
Denominador: número de jovens respondentes

Pesquisa Semestral com Jovens

Semestral

A definir

Monitoramento

Taxa de testes de IST e Gravidez realizados
por jovem atendido

Numerador: número de testes de IST e Gravidez realizados
Denominador: número de jovens atendidos

Base de dados do Cuca Saudável

Mensal

A definir

Monitoramento

Percentual de jovens atendidos que são
pais e mães após 1 ano na Rede Cuca

Numerador: número de jovens que declararam ser pais ou
mães após um ano de ingresso na Rede Cuca
Denominador: número de jovens que frequentaram o Cuca no
último ano

Pesquisa Semestral com Jovens / Base do Setor de
Matrículas

Semestral

A definir

Monitoramento

Número de atividades realizados para
promoção de direitos da juventude

Soma das atividades realizados para promoção de direitos da
juventude no período

Setores da Rede Cuca / Metas de Monitoramento

Mensal

A definir

Monitoramento

Atendimentos realizados nos serviços de
saúde do Cuca

Soma dos atendimentos realizados nos serviços de saúde do
Cuca no período

Setor Cuca Saudável

Mensal

A definir

Monitoramento

Número de vagas ofertadas em cursos

Soma das vagas ofertadas em cursos no período

Setores da Rede Cuca / Metas de Monitoramento

Mensal

A definir

Monitoramento

Número de vagas ofertadas em práticas
desportivas

Soma das vagas ofertadas em práticas desportivas no período

Setores da Rede Cuca / Metas de Monitoramento

Mensal

A definir

Monitoramento

Número de apresentações culturais
realizadas

Soma das apresentações culturais realizadas

Setores da Rede Cuca / Metas de Monitoramento

Mensal

A definir

Monitoramento

Número de atendimentos realizados

Soma dos atendimentos realizados no período

Setores da Rede Cuca / Metas de Monitoramento

Mensal

A definir

Construção do quadro lógico dos projetos e atividades

Pontuação média no índice de
habilidades sociais

Rede CUCA

Monitoramento
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Quadro 4, elaboração: Plan Eval, 2021

Ficha do Indicador: Mapa descritivo

Guia Metodológico
O Guia Metodológico é o documento que apresenta a Sistemática de Monitoramento, Avaliação e Aprendizagem, com
todos os instrumentos de pesquisa, as fichas dos indicadores
e que detalha suas formas e métodos de coleta.

Neste sentido, o Guia Metodológico apresenta uma proposta de rotina de acompanhamento e discussão sobre o monitoramento dos indicadores que deve ser realizado com as
lideranças da Rede CUCA e com a CEPPJ.

Construção do quadro lógico dos projetos e atividades

Outros elementos essenciais apresentados no Guia são as
fichas dos indicadores que contêm descrição detalhada de
cada um deles. Junto a estes documentos também estão as
metodologias de cálculo de indicadores específicos, como por
exemplo: condutas de riscos, atitudes protagonistas, autoestima e inteligência emocional - habilidades socioemocionais.

Rede CUCA

A dimensão da Aprendizagem não fazia parte do escopo original da consultoria, mas foi incluída pela equipe da Plan Eval,
a partir da compreensão de que as avaliações e os processos
de monitoramento precisam ser úteis ao aprimoramento da
gestão e do alcance dos resultados de programas sociais. Refere-se a processos de reflexão propositada sobre avanços,
conquistas, desafios e boas práticas para o alcance dos objetivos de interesse de determinada intervenção. Seu objetivo é
propiciar tomadas de decisões mais inteligentes, utilizando-se
dos dados de M&A. A aprendizagem requer o envolvimento

de diferentes partes interessadas nas discussões cuidadosas
sobre o que está vigorando e o que não está funcionando, e
em seus esforços para atingir os objetivos declarados.
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Figura 6, elaboração: Plan Eval, 2021

Instrumentos de
Monitoramento e Avaliação
Fazem parte ainda do Guia Metodológico os instrumentos de
pesquisa desenvolvidos para o monitoramento e para a avaliação. Cada instrumento foi elaborado considerando a informação que se requer dos distintos públicos-alvo e os indicado-

res de interesse para a mensuração dos resultados. Também
foram consideradas as capacidades já existentes e instaladas
na Rede CUCA e todo o diagnóstico de seu funcionamento elaborado nas etapas anteriores de trabalho.

O Formulário de Pesquisa com Pais e Responsáveis está
focado na identificação de mudanças de atitudes dos jovens
frequentadores da Rede por seus pais e responsáveis e na avaliação do grau de satisfação destes em relação ao CUCA. Esse
formulário é bastante simples e deve ser aplicado em eventos
que sejam abertos à comunidade e/ou atividades destinadas
aos pais e responsáveis.

Instrumentos de M&A - Rede CUCA
Nível
Monitoramento

Avaliação

Instrumento

Periodicidade

Quem responde?

01. Formulário de Pesquisa
com Pais e Responsáveis

Mensal

Pais e Responsáveis

02. Pesquisa Semestral
com Jovens

Semestral

Jovens

03. Planilha de Monitoramento
de Atividades

Mensal

Setores Rede CUCA

04. Avaliação Longitudinal

Anual

Jovens

Quadro 5, elaboração: Plan Eval, 2021

A Pesquisa Semestral com Jovens visa observar: a ampliação do capital cultural dos jovens a partir da participação em
outras atividades culturais e esportivas da cidade; a percepção
dos jovens sobre as possibilidades de trajetórias de desenvolvimento profissional e de estudos; o grau de envolvimento em
atividades sociais e de conhecimento sobre direitos e deveres
dos jovens; e também a maternidade/paternidade dos jovens
atendidos, após ingressarem na Rede.
Esses instrumentos estão destinados aos processos de monitoramento e, portanto, devem ter aplicação mais frequente
(mensal e semestral, como especificado).
A Avaliação Longitudinal o principal método de avaliação proposto para a observação das transformações na
vida dos jovens da Rede CUCA.

Segundo Scriven (2018, p. 283)28, em um estudo longitudinal
“um indivíduo ou grupo de indivíduos específicos é acompanhado durante um período substancial a fim de se descobrirem as mudanças ocorridas devido à influência do avaliado,
à maturação ou ao ambiente”. Assim sendo, a realização de
um painel longitudinal como método para avaliação dos
resultados tem como objetivo averiguar as transformações
nas vidas dos jovens em relação as condições gerais de vida,
escolaridade e vida profissional, condutas de risco e atividades protagonistas, habilidades socioemocionais e percepção
sobre as contribuições do CUCA para essas mudanças29.
No caso da Rede CUCA não se recomenda a realização de estudos transversais ou amostras independentes compostas
por indivíduos diferentes a cada onda. A principal diferença
de um estudo longitudinal para análise por amostras é que
neste último procura-se fazer inferências considerando o
universo da população de interesse da pesquisa, no caso os
jovens que participam da Rede CUCA, por meio de coleta
e análise de dados de uma amostra representativa dessa
população de interesse. Assim, respeitados os parâmetros
de nível de confiança e margem de erro, os resultados das
amostras devem representar a realidade de toda a população de interesse considerada na amostra. Por outro lado, na
análise dos dados longitudinais a preocupação é investigar
como o painel de jovens evoluiu ao longo das medições.
Sendo assim, os resultados obtidos no painel longitudinal
referem-se apenas aos indivíduos que compõem o painel, e
não devem ser extrapolados para o universo de jovens que
participou da Rede CUCA.

Scriven, Michael. Avaliação um guia de conceitos. São Paulo: Terra e Paz, 2018.

28

As considerações metodológicas mais detalhadas e as observações sobre o atrito e a amostragem estão apresentadas no Produto 4 –
Guia Metodológico e Instrumentais, entregue e aprovado como parte do trabalho desenvolvido.

Rede CUCA

29
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Construção do quadro lógico dos projetos e atividades

A Planilha de Monitoramento de atividades foi desenvolvida para apoiar o monitoramento dos indicadores referentes
às estratégias da Rede. Difere-se, mas não invalida as planilhas
e instrumentos utilizados para o acompanhamento das metas
dos contratos de gestão.
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Além disso, no caso da Rede CUCA um estudo por amostras
pode ser impactado por questões de viés; e pode ainda ser
determinado pela auto seleção dos participantes das atividades – jovens decidem ou não frequentar as atividades – e pela
realização de comparações equivocadas em contextos que
podem variar – contextos econômicos, sociais etc.
Ainda que alguns jovens deixem de frequentar o CUCA
após a primeira rodada da pesquisa eles ainda sim devem
ser buscados e entrevistados como parte deste estudo.

A prática mais apropriada nestes casos, ou seja, para que se
tenha controle e redução do atrito em estudos longitudinais,
é o monitoramento contínuo dos respondentes ao longo do
tempo. Será fundamental, portanto que sejam estabelecidos
mecanismos de controle da participação dos jovens na Rede,
atualização cadastral periódica e contato entre as ondas de
medição. Uma possibilidade é a instituição da obrigatoriedade de atualização cadastral, ao menos de informações básicas
de contato, periodicamente. Por exemplo: a cada 6 meses ou
mesmo no ato de matrícula em alguma atividade.

Esquema - Avaliação Longitudinal

Ano 1

Seguem
frequentando

Ano 3
Seguem
frequentando

Deixaram
de frequentar

Deixaram
de frequentar

Perda (atrito)

Perda (atrito)

Construção do quadro lógico dos projetos e atividades

Amostra de
Jovens da
Rede CUCA

Ano 2

Atualizações
cadastrais
+
Contato
frequente

Se os instrumentos forem bem programados, no que se refere
à obrigatoriedade das perguntas, regras de pulo e controle de
respondentes – um questionário por CPF, por exemplo –, esse
tipo de coleta pode ser bastante eficaz e representar a alternativa com melhor custo de realização. Há ainda a possibilidade
de as aplicações serem feitas por pesquisadores/entrevistadores – seja presencialmente, quando as atividades presenciais
puderem voltar a acontecer, ou mesmo por meio de ligação
telefônica, que depende da atualização dos dados de contato.
Ambos os formatos são efetivos, contudo as aplicações com
uso de pesquisadores, tanto de forma presencial quanto remota, requerem maior investimento financeiro do que a utilização de questionários autorrespondidos.

Rede CUCA

Jovens da
Rede CUCA

Atualizações
cadastrais
+
Contato
frequente

Para a Pesquisa Semestral com Jovens e para a primeira
rodada da Avaliação Longitudinal pode-se aproveitar o sistema informatizado através do qual atualmente são realizadas
as inscrições iniciais, matrículas para as atividades e por onde
os professores podem fazer a gestão de suas turmas: o JUVI –
Portal da Juventude. Essas pesquisas podem ser incorporadas a
esse sistema sendo disponibilizadas de acordo com o a periodicidade desejada, para que sejam autopreenchidas pelos Jovens.
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Figura 7, elaboração: Plan Eval, 2021

RECOMENDAÇÕES
O leque de recomendações resultantes desta consultoria, é
motivado pelo entendimento de que somente a existência
do Quadro Lógico e demais ferramentas desenvolvidas são
fundamentais mas não suficientes para o acompanhamento
eficiente do alcance dos resultados de transformação pretendidos na vida dos jovens.
Além das recomendações operacionais e técnicas feitas ao
longo de todo o trabalho e apresentadas nos demais produtos, destacamos aqui os aspectos de maior relevância para o
igual alcance dos objetivos da sistemática e instrumentos desenvolvidos apoio à gestão do programa, oferecendo informações relevantes que auxiliem a tomada de decisão sobre alocação de recursos, estratégias e ações; orientação da avaliação
regular do progresso em direção aos resultados.

I – Fortalecimento da Capacidade
Institucional de M&A

II – Uso, Aprendizagem e Comunicação

Dada a diversidade de pesquisas e instrumentos construídos,
recomenda-se que seja estruturada uma equipe ou um
setor de M&A responsável tanto pela coleta dos dados através
da aplicação das pesquisas, como por cobrar e recolher os dados
das bases de atendimento e junto aos diferentes setores da Rede
CUCA. Idealmente essa equipe deve ser parte da CEPPJ, responsável pela política de juventude no município.

Um dos resultados do trabalho realizado foi a apresentação de
uma proposta de rotina para o fortalecimento da aprendizagem na Rede CUCA a partir do uso das informações resultantes dos procedimentos e instrumentos desenvolvidos. Como
dito, aprendizagem aqui se refere a apropriação e reflexão intencional a respeito dos resultados alcançados, avanços, dificuldades e lições aprendidas. O passo seguinte a esta reflexão,
deve ser a resposta gerencial às questões apresentadas, ou
seja, a tomada de decisão baseada nas evidências apresentadas pelos processos de MAAp.

Na composição dessa equipe, recomenda-se ainda, que seja
verificada a viabilidade da contratação de jovens através do
mecanismo já existente de bolsas (monitoria) para aplicação
de pesquisas e desenvolvimento de formulários integrados ao
sistema (Portal da Juventude). Isso pode trazer benefícios no
apoio à geração de renda dos jovens, facilidade de contratação e execução das pesquisas e, principalmente no compartilhamento e apropriação de seus resultados.

Construção do quadro lógico dos projetos e atividades

A realização das atividades propostas ou outras que tenham
objetivos e orientações semelhantes, poderá enriquecer tanto
o conhecimento uniformizado dos objetivos pretendidos, o caminho da transformação na vida dos jovens, como as métricas
que precisam ser observadas e as ações de correção de rumos.

Rede CUCA

De toda maneira é fundamental que essa equipe receba treinamento e orientações adequadas e qualificadas.

Recomenda-se, portanto, que as equipes da CEPPJ e da
Rede CUCA analisem a proposição apresentada, realizando os ajustes necessários a partir da consideração das suas
possibilidades e seus limites institucionais e implementem uma rotina de reflexão e resposta aos resultados
que forem encontrados.
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No entanto, a fragilidade comunicacional da Rede CUCA –
tanto interna como externa, conforme abordado em produtos
anteriores, como por exemplo o “trabalho em ilhas isoladas”
ou “o pouco conhecimento da sociedade” – são aspectos que
precisam ser olhados com atenção e que também indicam
demandar atuação consistente.

III – Contratação de Consultoria Especializada
para Avaliação Longitudinal

IV – Integração das Pesquisas com os Sistemas
Informatizados

A estruturação de uma equipe própria de M&A no quadro da
CEPPJ ou mesmo da Rede CUCA favorecerá o fortalecimento
da capacidade institucional de M&A do programa e poderá
oferecer diversos benefícios aos processos de pesquisa.

Atualmente a Rede CUCA conta com o Portal da Juventude, plataforma eletrônica através da qual os jovens realizam
as inscrições nas atividades, acessam os editais e podem ter
acesso aos percursos formativos; e o SISJUV que tem caráter
mais administrativo e através do qual os professores e gestores podem obter informações sobre os frequentadores das
atividades, por exemplo.

Ainda assim, em função das especificidades técnicas e metodológicas da Avaliação Longitudinal conforme apresentado
no Produto 4 – Guia Metodológico, recomenda-se a contratação de consultoria especializada para realização
desta avaliação, a fim de garantir o rigor da aplicação da
metodologia e da análise de dados.

Esses sistemas são integrados e juntos são uma potente ferramenta já à disposição dos gestores do programa. No entanto,
ao que foi possível apurar, até o momento padecem de investimentos de desenvolvimento e seu uso ainda é limitado, principalmente no que diz respeito ao potencial de informações
que podem ser extraídas e que podem favorecer a coleta de
dados dos indicadores desenvolvidos.

O processo de construção do Quadro Lógico da Rede CUCA
se mostrou extremamente rico principalmente pela participação e engajamento das diferentes partes interessadas, em
especial os jovens.
Recomenda-se que a participação dos jovens seja mantida no debate e reflexões futuras sobre os resultados
encontrados a partir da aplicação dos instrumentos e
procedimentos desenvolvidos.

Construção do quadro lógico dos projetos e atividades

Ademais das melhorias já mencionadas sobre o aprimoramento das rotinas de reflexão (aprendizagem) e tomada de decisão a partir dos dados do monitoramento e das
avaliações junto aos técnicos e gestores, a manutenção da
participação dos jovens também pode gerar outras camadas de ganhos. Um primeiro aspecto refere-se à geração
de informação de melhor qualidade. Isso porque os beneficiários normalmente estão em melhores posições para fazer perguntas relevantes, identificar mudanças, reconhecer
como são impactados e oferecer percepções sobre onde os
programas podem melhorar. Outro ganho com esse público é que em um processo como este pode-se demonstrar
e melhorar a responsabilidade para com os jovens, que podem então compreender como o programa está evoluindo,
fornecer suas próprias análises e recomendações.

Rede CUCA

Visando obter agilidade nos processos de coleta de dados de
monitoramento e que demandarão a interação com os jovens,
recomenda-se a realização de ajuste desses sistema
para integração dos formulários de pesquisa, registros
e acompanhamento das respostas ao longo do tempo
- em oposição a apagar os dados para atualização. Recomenda-se, ainda, manter os registros centralizados em um banco
de dados único para cada equipamento, preferencialmente já
integrado ao banco de dados da base de matrícula.

V – Manutenção da Participação dos jovens
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