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“Monitorando Mudanças1” 

Domingos Armani (darmani@terra.com.br) 

Resumo 

A implementação de Sistemas de PM&A (planejamento, monitoramento e 
avaliação) nas organizações não-governamentais tem ganhado importância e se 
aperfeiçoado desde os anos 90, como elemento das relações entre Ongs e 
agências internacionais. Apesar dos avanços, especialmente no tocante à 
participação, verificam-se ainda muitas dificuldades e resistências, parte delas de 
ordem cultural. Diante isso, várias estratégias de ação são sugeridas. 
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Abstract 

The implementation of PM&E Systems (planning, monitoring and evaluation) by 
non-governmental organizatioins is growing in importance and gaining better 
quality since the 90s, as an element of the relationship between Ngos and 
international agencies. Besides the progress made, specially with regard to 
participation, many dificulties and resistance are still observed, part of them being 
of a cultural nature. In face of that, various strategies of action are suggested. 
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Sistemas de PM&A 

Não é raro que organizações da sociedade civil, em meio às vicissitudes por 
avaliar e demonstrar os resultados do seu trabalho, percam de vista o para quê de 
tais processos. A sofisticação técnica das metodologias e instrumentos associada 
às injunções das relações de poder entre a organização e seus stakeholders, em 
especial, seus apoiadores e financiadores, pode levar a perder de vista o real 
significado destas ferramentas. 

Por isto, é sempre importante lembrar que sistemas de monitoramento e avaliação 
(também conhecidos como sistemas de PM&A – planejamento, monitoramento e 
avaliação), nada mais são do que a tentativa de organização metódica dos 
procedimentos voltados à detecção dos sinais de mudança almejados por uma 
organização, projeto ou ação. 

                                                
1 Artigo publicado na Revista Eletrônica Portas (www.acicate.com.br/portas) em julho 2008. 
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Neste sentido, um “sistema de PM&A” pode ser definido formalmente como o 
conjunto articulado de procedimentos e instrumentos voltados ao planejamento, 
acompanhamento e à avaliação de uma ação social. Em termos mais 
substanciais, pode-se afirmar que sistemas de PM&A organizam a dinâmica de 
aprendizado institucional. Quanto mais adequado e funcional o sistema, mais a 
organização é capaz de aprender a partir de sua prática, e mais é capaz de 
incorporar as lições aprendidas em uma prática renovada, uma práxis. 

Enquanto o planejamento é o momento do exercício da imaginação e da projeção 
do desejável em determinadas circunstâncias, o processo de monitoramento 

organiza o acompanhamento regular das atividades dentro de seus respectivos 
escopo, prazo e custo, e a avaliação representa os momentos de valoração dos 

efeitos e dos sentidos mais gerais da ação. Então, enquanto o monitoramento 
pergunta “como as atividades foram realizadas e com que resultados?” e “que 
ajustes são necessários?”, a avaliação indaga sobre “em que medida o que foi 
feito e alcançado realiza os objetivos pretendidos” e “como rever e calibrar a 
estratégia de ação?”, “por quê determinadas coisas não saíram a contento?” e 
“como explicar efeitos inesperados?”. 

Planejamento, monitoramento e avaliação são momentos e dimensões do ciclo de 
vida de um projeto ou ação. Planejamento, monitoramento e avaliação se 
materializam, assim, tanto de forma sucessiva no tempo – planeja-se, monitora-se 
e, então, avalia-se; como de forma concomitante – o monitoramento sempre 
envolve reflexões avaliativas, ambas resultando em re-planejamentos regulares. 

A ilustração abaixo2 apresenta o exemplo do ciclo de PM&A de uma organização 
social, o qual articula ciclos semestrais (de monitoramento) e anuais (de 
planejamento e avaliação) dentro de um ciclo mais longo trienal. É interessante 
observar que o planejamento parte de um momento inaugural a cada três anos 
para, a seguir, ser desdobrado em planos anuais os quais, por sua vez, são 
ajustados regularmente à luz dos monitoramentos semestrais. Já o monitoramento 
também vive seu ciclo particular – parte-se do acompanhamento cotidiano das 
atividades para identificar as questões principais da agenda do monitoramento 
semestral de meio de ano, o qual alimenta e densifica o monitoramento de final de 
ano, base para o novo plano operacional anual. Tudo isto representando a 
articulação progressiva de ciclos de curta, média e longa duração de aprendizado 
institucional. 

                                                
2 Ilustração elaborada por Domenico Corcione a partir de Armani, 2001.  
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Embora a formalidade da sigla possa sugerir o contrário, toda e qualquer 
organização, das menores e informais até as maiores e mais complexas, têm 
alguma forma de PM&A. Isto porque, independente da formalização por meio de 
procedimentos, sempre é possível identificar processos de PM&A operando na 
dinâmica organizacional. Mas atenção: maior complexidade ou sofisticação 
metodológica não são necessariamente sinônimos de excelência. Esta se define, 
ao contrário, pela adequação entre a natureza e as necessidades da organização 
e as características do seu sistema de PM&A. Um sistema informal pode muito 
bem ser funcional a uma organização relativamente pequena cuja cultura interna 
seja refratária a procedimentos formais. Por outro lado, é importante reconhecer 
que alguma flexibilidade e subjetividade também são saudáveis em sistemas mais 
formalizados e complexos, como antídotos à “promessa racional” de tais sistemas. 

Assim, sistemas de PM&A são absolutamente indispensáveis à vida de uma 
organização, seja ela uma empresa, um partido político, uma instituição pública ou 
uma Ong. O que vai mudar são as categorias utilizadas em cada caso e os 
princípios organizadores do sistema, materialização de uma cultura institucional 
determinada. 

O aperfeiçoamento constante do sistema de PM&A de uma organização pode 
gerar vários benefícios importantes ao seu desenvolvimento institucional, dentre 
os quais destaca-se: 

  A qualificação crescente da prática, que é condição para a efetividade e 
para a sustentabilidade da organização. 

 A identificação de novas necessidades em termos de capacidades e 
habilidades da equipe técnica. 

  A provisão de informações e dados metodologicamente confiáveis para 
embasar decisões gerenciais. 

 A indicação dos nós-críticos da estratégia de intervenção da organização. 
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 A geração de informações e casos ilustrativos para qualificar a prestação 
de contas e a demonstração do valor social do trabalho da organização. 

 O reforço de uma cultura de trabalho social fundamentado teórica e 
metodologicamente, o que enseja uma abordagem sistêmica e complexa 
dos problemas. 

 O estímulo a um ambiente institucional de reflexão crítica, de aprendizado 
constante e de inovação. 

 

A introdução dos sistemas de PM&A na América Latina 

A temática do planejamento, monitoramento & avaliação de ações e organizações 
sociais foi introduzida no Brasil e na América Latina a partir dos anos 80, no 
contexto das relações de cooperação de agências não-governamentais com 
organizações sociais e comunitárias, permeadas pelos famosos “projetos”. 

Embora já houvesse dinâmicas mais ou menos informais de PM&A no continente, 
especialmente a partir do influxo da filosofia marxista das organizações e partidos 
de Esquerda (centradas nas categorias de estratégia e tática), da matriz pastoral 
de trabalho social (método “Ver, Julgar e Agir” associado às práticas das CEBs e 
das pastorais sociais) e da influência da educação popular de Paulo Freire, foi a 
partir da introdução dos “projetos” como instrumentos de mediação entre o 
ativismo social no continente e a disposição para a solidariedade das agências 
internacionais que a temática ganhou maior relevância no fazer social. 

Pode-se distinguir uma origem mais remota dos sistemas de PM&A, nos período 
final da II Guerra Mundial, e uma origem mais recente, nos anos 1980, relacionada 
ao aperfeiçoamento gerencial das agências de cooperação internacional não 
governamentais, em especial européias. 

Cada uma das letras da sigla PM&A têm uma história particular, são categorias 
que não nasceram juntas.  Historicamente, tanto em nível internacional como no 
Brasil, o que apareceu primeiro foi a problemática e o desafio da avaliação, devido 
às exigências das agências internacionais na segunda metade dos anos 80 e no 
início dos anos 90, com as questões de avaliações externas. Este foi um 
movimento também vivido no Brasil; com as mudanças da conjuntura 
internacional, a crise de uma série de movimentos sociais e a emergência das 
Ongs, muitas pessoas e organizações começaram a se questionar sobre os 
mecanismos de avaliação do seu trabalho, enquanto organização.  

Já a preocupação com o planejamento só veio com mais força em um segundo 
momento, quando as organizações sociais construídas ao longo dos anos 80 
sentiram-se desafiadas pelo novo contexto, e pelos aprendizados dos processos 
de avaliação, e decidiram avançar em termos de sofisticação de suas 
metodologias de planejamento. É neste momento que ganham expressão e 
difusão ferramentas como o PES – Planejamento Estratégico Situacional, de 
Carlos Matus (Matus, 1997), o MAPP – Método Altadir de Planificação Popular, as 
várias versões do PEP – Planejamento Estratégico Participativo e o ZOPP – 
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Planejamento Baseado em Objetivos, desenvolvido pela agência de cooperação 
técnica alemã GTZ)3. 

O avanço em termos do monitoramento e do uso de indicadores, por outro lado, 
são desenvolvimentos bem mais recentes (Armani, 2001) e ainda em processo de 
difusão. 

Com a intenção de destacar a dimensão de reflexão e de aprendizado nos 
processos de PM&A, muitas organizações agregaram mais uma letra – o S de 
sistematização – evidenciando que sistemas de PM&A(S) devem incorporar 
procedimentos e instrumentos específicos para a sistematização reflexiva  da 
experiência. De qualquer forma, é importante salientar que são muito poucas, 
raras até, as organizações que efetivamente desenvolvem a sistematização 
regular de sua prática como parte de uma sistemática de PM&A(S). 

Estes conceitos foram desenvolvidos ou criados em momentos diferentes e vão se 
articulando gradativamente, com uma interseção de diferentes visões e elementos, 
em diferentes campos teóricos e das práticas sociais. Planejamento, 
monitoramento e avaliação, que até os anos 90 possuíam uma vida quase própria 
e individual enquanto foco de preocupação no trabalho social, hoje estão 
integrados nos sistemas de PM&A. A experiência prática e a reflexão teórica 
ensejaram uma integração crescente entre a sociologia, a antropologia, teorias da 
organização, teorias do campo da administração de empresas e do campo da 
psicologia organizacional, resultando em abordagens, metodologias e 
instrumentos de PM&A mais consistentes, complexos e integrados.  

Embora um tanto esquemática, esta visão pode ser útil para enfatizar que cada 
uma destas categorias, ou campos de preocupação (avaliação, planejamento e 
monitoramento), teve um desenvolvimento próprio, para o qual confluíram 
diferentes disciplinas e movimentos, no campo teórico e prático, resultando, hoje, 
na tentativa de sistemas integrados de PM&A. 

Tudo isto nos indica a necessidade crescente de interdisciplinaridade e de diálogo 
transdisciplinar para ampliar a compreensão da complexidade dos fenômenos 
sociais.  
 

Sistemas de PM&A e cultura organizacional 

Temos experimentado grandes avanços das práticas de implementação de 
sistemas de PM&A no Brasil desde os anos 90. 

Nos grandes projetos de desenvolvimento financiados por organismos como o 
Banco Mundial e as agências de desenvolvimento do hemisfério Norte, já nos 
anos 70 e 80, o planejamento e o monitoramento e a avaliação deviam fazer uso 
do Quadro Lógico (Logical Framework)4. 

                                                
3 Sobre vários instrumentos de PM&A, ver Brose (2001). 
4 Ferramenta de PM&A desenvolvida  no final dos anos 60 nos Estados Unidos por uma empresa de 

consultoria (Practical Concepts Inc - PCI), a partir da avaliação do sistema de avaliação de projetos da 

USAID. Para mais detalhes, ver Armani, 2000. 
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Além do empuxo representado pelo já citado processo de aperfeiçoamento 
gerencial das agências de cooperação internacional, o campo social brasileiro 
avançou nas práticas de planejamento, a partir das ferramentas acima citadas. Já 
o campo empresarial viveu o forte movimento da qualidade total com suas 
inúmeras ferramentas de gestão da qualidade; e o próprio campo da gestão 
pública vem, desde a gestão de Fernando H. Cardoso, promovendo o 
gerenciamento de programas e projetos públicos a partir do estabelecimento de 
metas e de indicadores de M&A. 

Apesar destes avanços consideráveis, pode-se arriscar dizer que o processo de 
incorporação cultural da lógica dos sistemas de PM&A só está consolidado, ainda 
que de forma mutante, no setor privado. No setor público, são grandes as 
dificuldades e resistências, em especial, aquelas relativas à fragmentação, 
descontinuidade e subordinação do interesse público aos pequenos e não tão 
pequenos interesses privados. No campo das organizações sociais, pode-se 
afirmar que são ainda relativamente poucas aquelas que, de fato, incorporaram 
em sua dinâmica sistemas de PM&A consistentes. E, a observação pessoal me 
indica que, quase sempre, um dos ingredientes relevantes para isto ter ocorrido 
foram as pressões e desafios dos apoiadores e financiadores. 

Caberia indagar o por quê das resistências e limitações, ainda tão fortes. 
Certamente, não é tarefa fácil explicar tal fenômeno, mas pode-se arriscar 
algumas pistas para reflexão. 

Um fator-chave, quiçá o mais importante, é a predominância de uma cultura 
ativista, pragmática e voluntarista nas organizações sociais brasileiras. Muito aqui 
ainda se espera da vontade, do desejo, do querer fazer. É como se a escala e a 
gravidade das demandas sociais avalizasse atitudes pouco profissionais onde 
prevalece a política em detrimento da consistência técnico-metodológica. 

Outro fator muito relevante é a relativa inadequação dos modelos e padrões de 
perfil anglo-saxônico trazidos ao país pelas agências internacionais sem qualquer 
preocupação de adaptação cultural. A tendência destes sempre foi de privilegiar 
abordagens de máxima “objetividade” e de relações causais simples e lineares. Só 
muito recentemente observa-se movimentos de valorização de elementos como 
flexibilidade, subjetividade, cultura, interação de atores para gerar efeitos, etc. 

Há, neste momento, um saudável movimento de experimentação e inovação por 
parte de organizações, redes e algumas fundações na sociedade civil brasileira. 
Ainda assim, os prognósticos não parecem bons, devido à crescente adoção 
acrítica de ferramentas de gestão empresarial por organizações sociais e pela 
pressão dos financiadores por “resultados tangíveis” e relativamente rápidos. 

Estamos longe ainda de desenvolver metodologias e ferramentas capazes de 
trabalhar com a complexidade do social e de mobilizar e bem gerenciar as 
organizações sociais sem apagar a sua vitalidade militante. 
 
Participação, democracia e efetividade da ação 

Uma das dimensões fundamentais de qualquer sistema de PM&A com potencial 
para contribuir para a maior efetividade da ação social é a da participação. Este 
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sim é um campo onde se tem feito progressos, ainda que muitas vezes mais 
literários do que práticos. 

Participação hoje é exigência sine qua non nos sistemas de PM&A. 

Participação, em primeiro lugar, de todas as pessoas da organização envolvidas 
direta e indiretamente com a ação. Um sistema de PM&A deve contemplar a 
participação de todas as pessoas de uma organização – todos e todas devem ser 
tratados como sujeitos-cidadãos deste espaço público representado pela 
instituição; portanto, todos e todas devem planejar seu trabalho e, assim, poder 
participar do processo de monitoramento e avaliação. 

Isto é ainda mais significativo porque fortalece o empoderamento das pessoas na 
vida e na dinâmica organizacional e aprofunda o sentido da democracia interna. 
Ninguém individualmente e nenhuma instância deve estar acima ou fora do 
alcance do processo de M&A, inclusive integrantes dos conselho diretor. 

Mas é importante que a participação não seja apenas um processo intramuros na 
organização. A participação dos destinatários das ações e das organizações 
parceiras é fundamental, tanto como referência-chave para a avaliação de 
resultados e impactos, como para funcionar como uma escuta qualificada externa 
e solidária. Como pensar em avaliar o alcance de determinada ação sem buscar 
saber o que pensam dela os supostos “beneficiários”!? Sim, incluí-los no processo 
pode trazer tensões e novas demandas... Mas não há o que temer. Trata-se de 
organizar adequadamente sua participação no ciclo de PM&A do projeto e 
gerenciar da melhor forma possível eventuais pontos de tensão e/ou a negociação 
de demandas e expectativas. 

Quando possível, é importante envolver também os representantes das 
instituições apoiadoras e financiadoras no processo de PM&A. Embora tais 
parceiros tenham a oportunidade de ler, comentar e fazer sugestões ao trabalho a 
partir dos relatórios regulares e das visitas in loco, é sempre salutar convidá-los a 
participar de oficinas e seminários de M&A, sejam de ações específicas, sejam 
institucionais. A experiência tem mostrado que nestas situações surgem perguntas 
e reflexões inusitadas, contribuindo para o aprendizado e a geração de insights 
valiosos. 
 
 
Então... 

Às organizações sociais que desejam aperfeiçoar seus sistemas de PM&A sugere-
se que: 

 Busquem sistematizar suas práticas de M&A e avaliar regularmente seu 
sistema de PM&A, identificando eventuais nós-críticos e fatores de 
resistência cultural; 

 Assegurem o máximo de integração possível entre os momentos, 
procedimentos e instrumentos de planejamento, de monitoramento e de 
avaliação, de forma a garantir a operacionalidade de tudo dentro de uma 
perspectiva sistêmica; 
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 Elaborem e implementem processos de monitoramento o mais simples 
possível, favorecendo a simplicidade e a exeqüibilidade, especialmente no 
tocante à coleta e registro das informações; 

 Ao fazer uso de indicadores, (i) limitá-los em número, (ii) usar 
complementarmente indicadores quantitativos e qualitativos, e (iii) utilizar 
pelo menos dois níveis lógicos/tipos de indicadores – aqueles voltados a 
captar a evolução rumo aos resultados das ações (indicadores de 
resultado) e os que sinalizam o grau de alcance dos objetivos (indicadores 
de efetividade). 

 Promover a participação dos grupos sociais destinatários das ações e de 
parceiros relevantes na dinâmica de PM&A, pelo menos uma vez a cada 
ciclo anual; 

 Não confiem exclusivamente nos processos baseados nas ferramentas 
convencionais de PM&A. É necessário garantir também processos de 
reflexão aberta, para além da aferição de indicadores objetivos, reflexão 
esta orientada por perguntas-chave que servem como bússola para o que 
se quer alcançar no médio e longo prazo; 

 Lembrem que as estratégias de mobilização de recursos são tão mais 
promissoras quanto maior for a capacidade de prover informações claras, 
válidas e persuasivas sobre o alcance e o valor social do trabalho realizado. 
Isto é, o sistema de PM&A deve servir também para favorecer a 
mobilização de recursos. 

 

 

 

Referências 

ARMANI, Domingos. Mobilizar para Transformar – a mobilização de recursos 
nas organizações da sociedade civil. São Paulo: Ed. Peirópolis/Oxfam, 2008. 

________. O Desenvolvimento Institucional como Condição de 
Sustentabilidade das ONGs brasileiras. In: AIDS e Sustentabilidade: Sobre as 

Ações das Organizações da Sociedade Civil. Coordenação Nacional de DST e 
Aids do Ministério da Saúde. Brasília: 2001. 

________. PMA: Conceitos, Origens e Desafios – o planejamento, 
monitoramento e a avaliação de programas sociais. Humanas: Revista do 

Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da UFRGS, Porto Alegre, Vol. 24, n° 1/2, 
pp. 98-114, 2001. 

________. Como Elaborar Projetos - Guia prático para elaboração e gestão 
de projetos sociais. Porto Alegre: Editora Tomo, 2000. 

BROSE, Markus (org.) Metodologia Participativa – Uma introdução a 29 
instrumentos. Porto Alegre: Editora Tomo, 2001. 



 9 

KRUGER, Carlos A. (org.) Indicadores, Ongs e Cidadania: contribuições 
sociopolíticas e metodológicas. Curitiba: Plataforma Contrapartes Novib, GT 
Indicadores, 2003.  

MATUS, Carlos. Adeus Senhor Presidente, Governantes e Governados. São 
Paulo: Edições Fundap, 1997. 

ROCHE, Chris. Avaliação de Impacto dos trabalhos de Ongs – aprendendo a 
valorizar as mudanças. Cortez Editora/Abong, São Paulo: 2000. 
 


	________. PMA: Conceitos, Origens e Desafios – o planejamento, monitoramento e a avaliação de programas sociais. Humanas: Revista do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da UFRGS, Porto Alegre, Vol. 24, n  1/2, pp. 98-114, 2001.
	________. Como Elaborar Projetos - Guia prático para elaboração e gestão de projetos sociais. Porto Alegre: Editora Tomo, 2000.

