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RESUMO 

O projeto Unexpressed Talent (doravante, UT), financiado pelo programa 

Erasmus +, envolve 9 parceiros da França, Itália, Croácia, Eslovénia, 

Espanha, Portugal e Bélgica, que reuniram forças para analisar o 

desconforto dos jovens e desenvolver ferramentas e percursos de 

educação informais para a sua capacitação pessoal e social. 

Em linha com os objetivos do UT, esta parceria elaborou um relatório de 

investigação que representa a fase de estudo implementada nos 7 países 

participantes da União Europeia. A investigação tem como objetivo 

analisar os principais fatores que influenciam o desconforto dos jovens e o 

abandono escolar precoce (doravante, AEP).  

A investigação é o passo preliminar que visa oferecer informações e 

resultados úteis a nível nacional e da UE de modo a destacar as relações 

entre estudantes e os respetivos percursos de educação, bem como 

concentrar-se nos contextos que dificultam ou facilitam a inclusão e o 

desenvolvimento pessoal. 

O relatório é o resultado da análise efetuada parcialmente como uma 

investigação documental e como uma investigação de campo qualitativa, 

na qual participaram estudantes, jovens e intervenientes em todos os 

países participantes. O relatório divide-se em três partes principais. 

No Capítulo 1, o relatório oferece uma visão geral do contexto europeu ao 

resumir os principais dados estatísticos acerca da educação, do AEP e do 

risco de exclusão na União Europeia e ao analisar a documentação 

disponível e os documentos e as diretrizes oficiais da UE. 

O primeiro passo confirma a complexidade do fenómeno que é o 

desconforto dos jovens. Atualmente, muitos programas ainda abordam o 

problema concentrando-se sobretudo na escola e na prevenção do 

abandono escolar. Não obstante, indícios de diferentes fontes 

demonstram que o AEP é parte integrante de um problema mais 

abrangente de marginalização e exclusão social e de pobreza, o que se 

associa ao desemprego numa fase posterior.  

Na verdade, são muitos os fatores que contribuem para o fenómeno do 

AEP, que engloba um grande leque de motivos que variam entre 

problemas pessoais ou familiares, dificuldades de aprendizagem e 

situações socioeconómicas difíceis. 

Dados do Eurostat demonstram as diferenças das "condições dos jovens" 

entre os países europeus e nos países do projeto, tal como a média de 

idades em que os filhos saem de casa dos pais, entre 23,7 (França) e 31,0 

(Croácia) (média de 26,2 anos na UE28). 

Os indicadores socioeconómicos, como as taxas de emprego, desemprego 

e abandono escolar (Croácia com as taxas mais baixas e Espanha com as 

mais altas), mostram a mesma heterogeneidade, que é influenciada pelos 
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contextos e políticas locais. Esta situação diversificada também influencia 

a perceção e a satisfação que os jovens europeus têm em relação à vida.  

De acordo com um inquérito do Eurostat, a classificação dos jovens da 

UE28 sobre a "satisfação global com a vida" é de 7,6 numa escala de 1 a 10. 

No entanto, este valor varia entre 7,0 em Itália (abaixo da média 

juntamente com Espanha, Croácia e Portugal) e 7,8 na Bélgica, que, com a 

França e a Eslovénia, está acima da média da UE, mas ainda abaixo dos 

valores mais altos dos países do Norte da Europa.  

A partir do cenário europeu, o Capítulo 2 e o Capítulo 3 do relatório 

descrevem os principais resultados da análise qualitativa levada a cabo 

como uma investigação de campo. Esta incluiu diversas vertentes da vida 

dos indivíduos (psicológica, cultural, económica e social), bem como 

diferentes instituições numa abordagem de hélice quádrupla, envolvendo 

jovens entre os 15 e os 24 anos, escolas e instituições, bem como 

Organizações da Sociedade Civil (OSC). 

A análise é o resultado dos dados recolhidos através de questionários 

estruturados, a partir de uma amostra de estudantes e jovens e de 

intervenientes-chave dos 7 países diferentes envolvidos nos percursos de 

educação (ou seja, professores, instituições, associações da sociedade 

civil). As diferentes categorias de inquiridos permitiram obter perspetivas 

externas (mas qualificadas), úteis para o envolvimento dos beneficiários do 

projeto nas fases seguintes do mesmo. 

A amostra de jovens totaliza globalmente cerca de 1300 inquiridos 

(estudantes e jovens, entre os 15 e os 24 anos, que vivem nos países 

participantes). A amostra pode ser considerada como sendo coerente com 

a finalidade da nossa investigação, mesmo que os resultados nacionais 

sejam influenciados pelas diferentes categorias de escolas participantes e 

os resultados de uma amostra nacional específica não possa ser 

considerada estatisticamente representativa da situação geral do país. 

Além disso, foi efetuado um número pertinente de entrevistas (121 

professores, 119 instituições e 127 OSC) entre intervenientes relevantes, 

que são descritas no Capítulo 3 e que também resultaram em alguns 

estudos de caso. 
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Na segunda parte do relatório, do Capítulo 4 ao 10, apresentamos os dados 

da investigação de campo recolhidos nos países, destacando os resultados 

nacionais específicos também em termos de pontos fortes e pontos fracos. 

Os relatórios dos países fornecem dados pertinentes a cada parceiro para 

melhor compreenderem os principais problemas na sua própria área de 

trabalho, bem como as diferenças face à situação dos outros países. Além 

disso, estes relatórios indicam áreas de investigação adicionais. Alguns 

dados também podem ser utilizados para compreender os motivos 

subjacentes às diferenças nacionais e tirar partido das práticas mais 

significativas dos diferentes países 
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Relevante em muitos países europeus, a investigação abordou 

detalhadamente a inclusão de jovens estrangeiros ou migrantes e as 

diferenças entre jovens nascidos no país, nascidos no estrangeiro e de 

origem migrante. A amostra demonstrou que, em muitos casos, os 

estudantes nascidos no estrangeiro e os estudantes de origem migrante 

têm um desempenho escolar inferior e taxas de abandono superiores em 

comparação com os colegas nascidos no país. Em simultâneo, os 

estudantes nascidos no estrangeiro estão menos envolvidos em atividades 

extracurriculares e indevidamente informados acerca dos eventos e 

iniciativas que decorrem na área onde vivem. 

A amostra da investigação confirma que ter uma nacionalidade diferente 

ou pertencer a uma minoria étnica pode ser um obstáculo à inclusão 

socioeconómica, mas também pode representar um estímulo para uma 

formação e uma carreia profissional mais eficazes, quando a rede social do 

indivíduo (família, professores, atividades extracurriculares, instituições) é 

oportunamente envolvida e cooperante. De um ponto de vista social, a 

investigação demonstra que os problemas de integração em grupos de 

classe raramente se relacionam com fatores discriminatórios entre 

estudantes nascidos no estrangeiro/de origem migrante e estudantes 

nascidos no país.  

Uma divisão entre homens e mulheres?  Outro resultado interessante 

surge da análise do género. A componente feminina dos inquiridos, 

mesmo quando obtém melhores resultados na escola do que a 

componente masculina, demonstra uma autoperceção ligeiramente 

inferior em termos de talentos e capacidades. Como provavelmente já é 

sabido pela experiência empírica, os formadores devem considerar este 

facto e agir em conformidade ao interagirem com grupos compostos por 

homens e mulheres. 
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O inquérito da amostra e as entrevistas aos intervenientes indicam que as 

atividades extracurriculares e o envolvimento das organizações da 

sociedade civil podem ajudar os jovens a desenvolveram capacidades 

(sobretudo sociais e para a vida) e competências que também podem ter 

impacto na educação formal e na carreira profissional. 

As comparações nacionais da investigação mostram uma correlação direta 

e positiva entre um nível mais elevado de envolvimento em atividades 

extracurriculares e o nível dos resultados escolares, com um nível de AEP 

inferior. Na amostra do UT, os exemplos variam entre os melhores casos 

na Eslovénia e na Croácia e a taxa mais elevada de abandono escolar em 

Portugal, Bélgica e Espanha.   

De acordo com a opinião prevalente dos inquiridos, o envolvimento das 

organizações da sociedade civil nas escolas não é tão frequente quanto 

deveria ser. A maioria dos inquiridos considera que as atividades 

extracurriculares são estímulos importantes para prevenir o abandono 

escolar e minimizar o desconforto dos jovens. Não obstante, a 
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investigação mostra que muitos professores não consideram que as 

atividades extracurriculares desempenhem um papel positivo na 

prevenção do fenómeno do AEP. Além disso, muitas escolas da amostra 

do UT que têm problemas significativos de AEP (sobretudo escolas 

técnicas/profissionais) não desenvolveram um conjunto de medidas para 

lidar com este problema. 

 Os jovens inquiridos, especialmente os estudantes nascidos no 

estrangeiro, demonstram entusiasmo e uma grande exigência de apoio 

para expressarem os seus talentos pessoais. 

A este respeito, tanto os inquiridos estrangeiros como nativos da amostra 

do UT mostram dificuldades consideráveis em aceder a informação sobre 

atividades extracurriculares específicas (associação desportiva, ginásio, 

associação cultural, etc.) e em participar nas mesmas, possivelmente 

devido a motivos económicos. 
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A investigação torna claro que quanto melhor for o planeamento e a 

coordenação da cooperação entre os diferentes níveis (escolas, 

instituições e OSC), melhores serão os resultados de modo a evitar, 

antecipar e compensar o AEP.  

Contudo, a investigação também indica que o atual nível de cooperação 

entre as escolas, comunidades locais, pais e alunos ainda não é suficiente 

para alcançar bons resultados e que esta cooperação deveria ser 

intensamente fomentada em todos os países.  

Além disso, não estão efetivamente disponíveis ferramentas comuns para 

que os professores e colaboradores das OSC ou instituições comuniquem 

eficazmente entre si e para que iniciem um debate acerca dos problemas 

relacionados com o AEP e as possíveis formas de o prevenir e intervir em 

conjunto. Atividades específicas a desenvolver em conjunto com as OSC 

dentro da escola devem ser consideradas prioritárias. 

 

Resultados principais: 

1. O papel dos serviços de orientação na escolha dos percursos de 

educação é muito limitado e a maioria dos estudantes escolhe 

sozinha ou com o apoio da família. 

2. O AEP é considerado pelos professores como um evento 

individual com que é necessário lidar caso a caso e não como 

parte de um problema mais complexo que afeta muitos jovens. 

3. Existe uma lacuna de medidas institucionais e sistémicas 

eficazes para lidar com o AEP nas escolas. 

4. Nos países com o nível mais baixo de AEP, os professores estão 

mais envolvidos na vida pessoal e nos problemas dos 

estudantes (o caso da Eslovénia e da Croácia). 

Conclusões 
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5. Os estudantes nascidos no estrangeiro estão menos 

envolvidos em atividades extracurriculares e afirmam que não 

estão devidamente informados acerca dos eventos e 

iniciativas que decorrem na área onde vivem. 

6. Diferentes profissionais têm opiniões divergentes acerca dos 

principais motivos do AEP. Os professores, ao contrário dos 

colaboradores das OSC, consideram que o AEP deve-se 

sobretudo à "escolha incorreta da escola" feita pelos 

estudantes, enquanto as OSC referem que as causas são os 

antecedentes sociais ou familiares. Os professores também 

consideram que as atividades extracurriculares e o 

envolvimento cívico levado a cabo pelas OSC têm efeitos 

positivos insignificantes na prevenção do AEP. 

 

Os resultados principais permitem recomendar os pontos abaixo como os 

passos seguintes do projeto: 

 reforço do papel dos serviços de orientação, ligando-os às 

comunidades locais (associações, etc.) e aos intervenientes nas 

atividades extracurriculares. 

 maior número de intercâmbios, debates e reuniões entre os 

assistentes sociais, os profissionais das diferentes associações e os 

professores da escola para debater as melhores medidas a adotar 

a nível individual e geral. 

 dotar as escolas de conhecimentos, capacidades e instrumentos 

específicos para melhor avaliarem os problemas e 

compreenderem as causas do AEP antes de acontecer, permitindo 

que outros profissionais com experiência de trabalho com jovens 

em risco de AEP cooperem com as escolas e partilhem os 

conhecimentos. 

 criar sistemas formais ou informais de esquemas de "segunda 

oportunidade" que permitam que as associações e escolas 

partilhem percursos de formação específicos para quem 

abandonou os estudos antes de obter um diploma. 

 o incentivo ao envolvimento voluntário dos professores (quando 

possível) nas atividades dos estudantes fora da escola pode 

aumentar o nível de confiança mútua e funcionar como uma 

ferramenta para minimizar o desconforto e possivelmente o AEP 
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