
 1 

 
PMA: conceitos, origens e desafios1

O Planejamento, Monitoramento e a Avaliação de Programas Sociais  
 

 
Domingos Armani 

 
 
Introdução 
 
  Este artigo baseia-se em experiências práticas acerca de sistemas PMA – 
Planejamento, Monitoramento e Avaliação - pertinentes a sua discussão e implantação 
em nível nacional e internacional. É fundamental a percepção de que não existe um 
conceito comum sobre os processos de PMA: existem pessoas que fazem planejamento, 
monitoramento e avaliação, mas não usam a sigla PMA, há organizações que falam em 
planejamento e avaliação, sem enfatizar o monitoramento, e outras usam o conceito de 
desenvolvimento institucional (DI), que é algo mais amplo (o PMA faz parte das 
estratégias de desenvolvimento institucional). Existem ainda entidades que falam em 
desenvolvimento organizacional, referindo-se ou não ao desenvolvimento institucional; 
enfim, chama-se atenção para o fato de que quando se aborda o assunto “PMA” entra-se 
num campo onde não há consenso nem mesmo sobre o significado dos termos 
utilizados. Além disso, existem diferentes concepções sobre as metodologias de 
planejamento, monitoramento e avaliação, baseadas na experiência do dia a dia das 
pessoas e organizações envolvidas em programas sociais.  
 
 
PMA e suas definições 
 

Quando falamos em sistema de PMA, nos referimos a um conjunto articulado 
de metodologias, procedimentos e instrumentos específicos para o desenvolvimento 
dos campos de planejamento, monitoramento e avaliação respectivamente. Ou seja, 
quando se fala em PMA, fala-se de algo que, num plano ideal, envolve momentos de 
planejamento, monitoramento e de avaliação que se articulam num ciclo contínuo e 
cumulativo ao longo do tempo. É importante chamar atenção ao fato de que este 
processo pode ter diferentes graus de desenvolvimento e formalização: uma 
organização pode  não ter formalmente explícito seu sistema de PMA, mas isso não 
significa que ela não tenha um bom sistema de PMA. Na prática, dificilmente uma 
entidade não tem algum tipo de  PMA, por mais limitado que seja. Às vezes, uma 
organização não realiza o monitoramento, mas faz o planejamento e a avaliação (o 
que geralmente acontece). Por vezes, há um momento forte de planejamento, um 
momento fraco de avaliação e ausência de monitoramento. Algumas organizações 
realizam os três “momentos”, mesmo que de forma não articulada. E outras já 
conseguem vivenciar o PMA como um sistema integrado e articulado dentro da 
dinâmica da vida institucional.  
 

Quando falamos em PMA, temos que considerar a cultura institucional, ou seja, 
a trajetória da organização em questão, sua origem, sua cultura interna, a procedência 
política, cultural e social das pessoas que a compõem. A partir desses componentes, 
pergunta-se: que tipo de cultura institucional se materializou? Quais as características 
do trabalho institucional desenvolvido? Seria, por exemplo, um trabalho mais 
sistemático e organizado ou mais espontâneo e ativista? 
                                                           
1 Versão revisada da palestra proferida no Encontro de Agentes de Projetos da CESE, Salvador/BA, em 
outubro de 1998, originalmente publicada em “Caminhos: Planejamento, Monitoramento e Avaliação - 
PMA”, CESE, Salvador: 1999. 
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Origens do conceito de PMA 
 

Podemos distinguir uma origem mais remota do PMA, por volta da II Guerra 
Mundial, e uma origem mais recente,  nos anos 1990, que tem a ver com as agências 
não governamentais européias, especialmente as agências ecumênicas, quando surge 
a sigla “PMA”. Por agências ecumênicas entenda-se especialmente a EZE 
(Associação Protestante de Cooperação para o Desenvolvimento) e PPM (Pão para o 
Mundo), na Alemanha, ICCO (Associação Intereclesiástica de Cooperação ao 
Desenvolvimento), nos Países Baixos, e a Christian Aid no Reino Unido,  mas também 
a outras agências de cooperação das igrejas na Noruega e na Dinamarca, entre 
outras.  
 

Na verdade, à sigla de PMA deveria se acrescentar o G, de gestão, que faz 
parte do espírito e da proposta de um sistema de PMA. Cada uma dessas letras têm 
uma história particular, são conceitos que não nasceram juntos.  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, com questões de avaliações externas, ou dos desafios 
enfrentados no Brasil no início dos anos 90. Com as mudanças da conjuntura 
internacional, com a crise de uma série de movimentos sociais e com a emergência de 
ONGs (Organizações Não Governamentais) muitas pessoas e organizações 
começaram a se questionar sobre os mecanismos de avaliação do seu trabalho, 
enquanto organização. Em nível internacional, poderia se dizer que a questão do 
planejamento veio num segundo momento. Esta é uma visão bastante esquemática, 
mas pode ser útil para enfatizar que cada uma dessas letras, ou cada um desses 
campos (avaliação, planejamento e monitoramento), tem um desenvolvimento próprio, 
para o qual confluem diferentes disciplinas e movimentos, no campo teórico, 
intelectual e prático.  
 

O monitoramento e o uso de indicadores, por exemplo, é algo bem mais 
recente. Poucas entidades no Brasil têm sistemas de monitoramento com indicadores, 
não necessariamente quantitativos, mas indicadores mais direcionados à avaliação do 
trabalho. Esses conceitos foram desenvolvidas ou criados em momentos diferentes e 
vão se articulando cumulativamente, com uma interseção de diferentes visões e 
elementos, em diferentes campos teóricos, práticos e geográficos. Isso também indica 
uma crescente interdisciplinaridade que tem a ver com uma também crescente 
complexidade dos fenômenos sociais. Planejamento, Monitoramento, Avaliação e 
Gestão tinham uma vida quase individual e hoje integram-se cada vez mais. Isto 
ocorre na medida em que a experiência prática tem forçado a uma maior integração 
entre a sociologia, a antropologia, as teorias da organização, teorias do campo da 
administração de empresas e do campo da psicologia organizacional, aproximando-se 
cada vez mais em publicações sobre administração e gestão de ONGs. Há alguns 
anos, falar sobre isso era quase uma heresia, mas hoje vários conceitos da 
administração de empresas estão sendo trabalhados no campo não governamental. 
Isto serve para enfatizar que há uma crescente necessidade de integrar 
conhecimentos de diferentes campos.  
 
Origem remota do conceito de PMA 
 

Na literatura internacional  a maioria dos autores localiza a origem dos 
processos PMA no início desse século. Porém, o período mais preciso fica entre as 
décadas de 1920 e de 1940, dentro de uma perspectiva ampla das práticas de 
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assistência e desenvolvimento social nas colônias britânicas e francesas, na África. No 
início desse século, quando o Reino Unido ainda era um império e a França, em certa 
medida, também, os colonizadores de então perceberam que somente promover o 
desenvolvimento econômico – ou talvez o termo mais apropriado seja exploração 
econômica - nas colônias não era suficiente. Eles tinham o desafio de melhorar, 
minimamente, as condições de vida nessas colônias. Aconteceram então duas 
conferências importantes no Reino Unido, em 1940 e 1954 respectivamente, onde 
foram criados e sistematizados pela primeira vez conceitos como o de 
‘desenvolvimento comunitário’. O conceito de desenvolvimento social também 
começou a ganhar alguma difusão e substância a partir dessa conferência de 54. É 
claro que se trata de um “desenvolvimento social”, limitado a ótica dos colonizadores 
de então2

Só após a II Guerra Mundial é que ocorre a emergência do ‘social’ como 
distinto do econômico. Antes, promover o desenvolvimento era promover o 
desenvolvimento econômico. E o desenvolvimento econômico iria, naturalmente, 
trazer benefícios para todos, inclusive para os menos favorecidos. Esse era o tipo de 
visão de desenvolvimento que havia então. A partir da II Guerra Mundial emerge uma 
posição que afirma a especificidade da dimensão social. As condições de vida, de 
educação, de saúde, de direitos e qualidade de vida não mais resultam apenas de 
políticas de desenvolvimento econômico - exigem estratégias e metodologias 
específicas, que não podem ser desconectadas do desenvolvimento econômico, mas 
que merecem um tratamento específico. Isso ensejou metodologias de promoção de 
desenvolvimento na área social, que iniciou uma liberação do desenvolvimento social 
do desenvolvimento economicista. O momento chave nesse processo, foi quando a 
ONU – Organização das Nações Unidas -, assumiu essa autonomia do social em 
relação ao econômico e reconheceu a necessidade de ações específicas para 
promover a qualidade de vida das pessoas, indo além das políticas macroeconômicas. 
Isso ocorreu na década de 50, após a II Guerra Mundial, com uma série de 
conferências, publicações e grupos de trabalho no âmbito da ONU

. 
 

Mas esse termo também tem uma outra origem - na Índia do tempo colonial 
sob o domínio inglês, quando muito do trabalho comunitário nas comunidades rurais 
era inspirado pelo movimento liderado por Mahatma Gandhi. Também na América 
Latina e na Ásia, especialmente Bangladesh, Filipinas, entre outros, havia muitas 
experiências de trabalho comunitário como estratégia anticomunista. 
 

3

A discussão sobre avaliação de trabalho e desenvolvimento social se inicia nos 
anos 1960, fundamentalmente nos Estados Unidos e na Europa. Antes disso, muito 
pouco existia. Reconhecia-se, porém, uma crescente preocupação com o fracasso dos 
projetos de desenvolvimento, os grandes projetos de apoio bilateral de governo, do 
Banco Mundial, mas também de projetos médios de desenvolvimento regional, como 
obras de barragens, infra-estrutura, entre outros. As avaliações que eram feitas nesse 
período indicavam que os índices de fracasso eram elevados: 50% a 60% dos projetos 
não chegavam ao fim, não produziam os resultados esperados. Eram avaliações 
economicistas e quantitativas: quanto se produziu de bens materiais, de renda, de 
coisas quantificáveis monetariamente. Um exemplo marcante desse tipo de 
metodologia ou de concepção é a análise de custo-benefício, que é um dos conceitos 

. 
 

                                                           
2 Sobre a história destes conceitos ver especialmente MIDGLEY, James  Social Development – The 
Development Perspective in Social Welfare. London: SAGE, 1995; MARSDEN, David & OAKLEY, 
Peter (Ed.) Evaluating Social Development Projects. Oxford: OXFAM Development Guidelines Nº 5, 
1990; MARSDEN, David, OAKLEY, Peter & PRATT, Brian.  Measuring the Process: Guidelines for 
Evaluating Social Development. Oxford: INTRAC, 1994. 
3 Ver Social Development, op cit., e WOLFE, Marshall. Elusive Development. London:UNRISD- ZED 
BOOKS, 1996. 
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mais difundidos e hegemônicos, hoje, em termos de organizações internacionais, de 
como se avalia um projeto de desenvolvimento. Até há pouco tempo essa concepção 
era praticamente inquestionável. Hoje em dia vem sendo bastante debatida4

A partir do início dos anos 80, passou-se a buscar um paradigma alternativo de 
avaliação

. 
 

5. Essa busca levou a que a FAO (Fundo Mundial Contra a Fome, órgão 
ligado a ONU) e a GTZ (Sociedade Alemã de Cooperação Técnica), que tinham 
contato com experiências em todos os continentes, começassem a desenvolver uma 
série de conferências que resultaram na constituição de um grupo de trabalho de 
avaliação. Desse processo nasceu uma articulação que construiu duas conferências 
muito importantes para novos paradigmas de avaliação de desenvolvimento: uma no 
Reino Unido, no País de Gales, em 1989, e outra na Holanda em 1992. Os resultados 
estão em livros sobre avaliação de projetos, mas não foram traduzidos para o 
português6

A partir dessas conferências surge, pela primeira vez, uma série de manuais de 
avaliação de projetos. Um dos primeiros foi o da Misereor com a rede das agências 

. Quase todas as agências européias que apoiam organizações brasileiras, 
em geral, participaram dessas conferências: Misereor (ONG católica alemã), ICCO 
(ONG protestante holandesa), Cebemo (ONG católica holandesa, atualmente 
incorporada por CORDAID), Oxfam (ONG britânica com sede em Oxford, Reino 
Unido), entre outras. A primeira conferência foi mais teórica e conceitual. A segunda 
tratou mais de estudo de casos concretos de avaliação de projetos. Naquele momento 
discutia-se apenas a avaliação - planejamento e monitoramento não faziam parte 
desse debate. A questão dos indicadores começava a aparecer, mas o eixo 
fundamental das conferências era a avaliação. 
 

Este ciclo de conferências resultou em avanços importantes. Em primeiro lugar, 
os projetos foram questionados e problematizados.  A visão tecnicista de trabalhar 
apenas com projetos que têm começo, meio e fim, com objetivos específicos, 
atividades, resultados tangíveis, etc., foi substituída pela visão de se pensar os 
projetos como processos sociais. Ou seja, quando se avalia o trabalho social, não se 
está avaliando apenas um projeto, mas se está tentando interpretar e avaliar o 
desenvolvimento de um processo social complexo. Processo social não tem começo, 
nem meio, nem fim. Ele flui, em diferentes formas, dimensões e momentos, e deve-se 
tentar interpretá-lo e influenciá-lo da melhor forma possível. Quando elaboramos 
projetos, com objetivos, metas, cronograma, recursos, etc., é importante não perder de 
vista que o fundamental  são esses processos sociais, evitando cair na armadilha dos 
limites reducionistas do formato “projeto” em si. Essa visão é um avanço importante 
que ocorre com a II Conferência supracitada. 
 

Outro avanço é que a avaliação passou a ser vista como instrumento de 
fortalecimento institucional. A avaliação externa deve ser um instrumento para que a 
organização seja fortalecida. Isso é outro passo muito importante, em relação às 
práticas anteriores. E também a questão da avaliação como reforço da parceria, isto é, 
processos de avaliação envolvem relações de poder, de negociação, de construção de 
consensos entre a organização que está sendo avaliada e a agência financiadora que 
solicitou a avaliação.  
 

                                                           
4 Uma excelente análise das limitações dos projetos de desenvolvimento está em RONDINELLI, D. A.  
Development Projects as Policy Experiments: An Adaptive Approach to Development Administration.  
London: Routledge, 1993. 
5 Sobre a evolução das concepções e metodologias de avaliação de projetos sociais, ver ROCHE, Chris, 
Avaliação de Impacto dos trabalhos de ONGs – aprendendo a valorizar as mudanças. São Paulo: 
CORTEZ Ed., OXFAM e ABONG, 2000. 
6  Ver MARSDEN & OAKLEY (1990)  Op. Cit. para a conferência de Swansea em 1989 e MARSDEN, 
OAKLEY & PRATT (1994), Op. Cit.,  para a conferência de Amersfoort em 1992.  
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protestantes na Alemanha, especialmente  EZE e PPM, que foi publicado em 91 - a 
versão em português é de 19947. Este manual nasceu de vários seminários, 
promovidos pelas agências alemãs. As agências ecumênicas começam a trabalhar a 
questão de PMA, iniciando pela avaliação.  A Save the Children - uma agência do 
Reino Unido, com sede em Londres - elaborou um bom manual, em 1994 (não 
traduzido ao português)8. Oxfam também redigiu um manual (não traduzido para o 
português), integrando as questões de avaliação e desenvolvimento institucional, na 
versão de 19959

Este processo reflete  o avanço de sistematização das práticas  e de indicação 
de metodologias e técnicas interessantes sobre a problemática da avaliação de 
projetos de desenvolvimento social no campo das agências não governamentais, 
sobretudo da Europa. Nesta época, na ONU, há todo um esforço, a partir os anos 70, 
para desenvolver indicadores sociais. A ONU assumiu a perspectiva de 
desenvolvimento social como algo relativamente autônomo em relação ao 
desenvolvimento econômico, e passou a enfrentar o seguinte desafio: como avaliar a 
promoção do desenvolvimento social? Quais os indicadores que podem ser utilizados? 
É claro que a ONU estava pensando em desenvolvimento em termos de governo, em 
nível nacional. Não  pensava em organizações da sociedade civil. Desde os anos 1970 
ela vai desenvolver uma série de indicadores sociais, que vai culminar com o IDH – 
Índice de Desenvolvimento Humano - que foi desenvolvido pelo PNUD (Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento), e começou a ser publicado nos anos 1990, 
nos relatórios anuais da ONU, articulando três índices: o PIB per capita do país, 
expectativa de vida e escolaridade

.   
 

10

Deve-se assinalar que, além do PMA, algumas organizações e agências 
trabalham com o conceito de desenvolvimento institucional (DI). Este conceito 
origina-se nas décadas de 1960-70. Relaciona-se ao desenvolvimento de instituições 
que buscam dar suporte ao desenvolvimento econômico capitalista, especialmente 
nas áreas de fronteira. Hoje, este conceito é muito usado, por exemplo, na Rússia - 
dentro do processo de transformação interna em um país capitalista, com a construção 
de instituições como Bolsa de Valores, mercado, regras de contrato. Nos anos 60, este 
termo também começa a aparecer nas políticas de desenvolvimento e cooperação dos 
países europeus como estratégia de desenvolvimento para os países pobres, definida 
a partir dos países desenvolvidos. Neste período, a política de cooperação do Reino 
Unido, da Holanda, da Alemanha, da França, defendem o desenvolvimento das 
instituições locais, nativas, nos países pobres, para que elas possam promover o 
desenvolvimento local. Atualmente esta concepção, em geral, defende o 
fortalecimento das ONGs e dos movimentos sociais enquanto organizações da 
sociedade civil

. 
 

11

                                                           
7 AGKED (Grupo de Trabalho do Serviço das Igrejas para o Desenvolvimento) & MISEREOR (Obra 
Episcopal de Cooperação para o Desenvolvimento). A Avaliação no Contexto da Cooperação das Igrejas 
para o Desenvolvimento. Stuttgart: AGKED-MISEREOR, 1994. 
8 SAVE THE CHILDREN FUND. Assessment, Monitoring, Review and Evaluation Toolkits. London: 
SCF, 1994. 
9 OXFAM, The Oxfam Handbook of Development and Relief. Vol. 1. Oxford: OXFAM, 1995. 
10 Sobre o IDH ver MIQUEL, César A. O Índice de Desenvolvimento Humano: uma proposta conceitual. 
In: Revista PROPOSTA, Ano 26, Nº 73. Rio de Janeiro: FASE, 1997, pp.10-19. 
11 Sobre a noção de desenvolvimento institucional ver: ARMANI, Domingos. Desenvolvimento 
Institucional: Mapeando o Conceito. Salvador: CESE, 1997, e ARMANI, Domingos. 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(no prelo). 

. 
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É importante fazer uma distinção: há agências que trabalham com 
Desenvolvimento Institucional e não com PMA, porque acham que Desenvolvimento 
Institucional é algo mais amplo do que PMA. Existem organizações no Brasil que 
preferem trabalhar com Desenvolvimento Institucional, porque consideram que PMA é 
algo que foi trazido pelas agências, objetivando uma avaliação e controle mais 
rigorosos do resultado do trabalho que apoiam. Argumentam que as organizações 
brasileiras precisam é se fortalecer enquanto organizações, com recursos humanos, 
com capacitação, etc. Existe um debate em torno dessa questão e, portanto, é bom 
atentar para que termos cada organização usa e perguntar porque usa esse termo e 
não  outro.  
 

O planejamento também tem uma história própria, que vai, aos poucos, se 
integrando com a história da avaliação, no período mais recente. Quem começou a 
tratar a com mais seriedade a questão do planejamento foi a União Soviética, 
especialmente depois dos anos 20, 30, com os planos qüinqüenais. Nas colônias 
britânicas, francesas, holandesas, entre os anos  30 e 40, começou a ser realizado 
algum tipo de planejamento. Na Europa, depois da II Guerra, tem lugar o planejamento 
urbano, voltado para a recuperação das cidades destruídas, e também um 
planejamento econômico, quando as políticas Keynesianas começaram a surgir12

Em  meados dos anos 70 inicia-se uma crítica ao planejamento tradicional. 
Pela primeira vez a esquerda, os setores comprometidos com a democracia, com a 
defesa de direitos, tentaram se apropriar da discussão do planejamento. Indagam 
como se pode trabalhar o planejamento para promover a mudança social, não 
somente para estratégias empresariais, ou para planos de desenvolvimento nacional 
verticais, tecnocráticos. Há três campos onde isso se desenvolveu: na América Latina, 
Carlos Matus, que participou do governo Allende, no Chile, desenvolveu uma 
concepção e uma metodologia denominada planejamento estratégico situacional, que 
várias organizações conhecem, aplicam e adaptam à sua realidade; depois também foi 

. 
 

Na América Latina, a CEPAL (Comissão Econômica para a América Latina) , 
que é um órgão ligado à ONU, introduziu as primeiras orientações e debates sobre 
planejamento econômico. No Brasil, com o processo de industrialização, após a 
década de 1930, há a necessidade de planejar o desenvolvimento econômico. Na 
década de 1950, com a criação da SUDENE (Superintendência de Desenvolvimento 
do Nordeste), se começa a pensar o planejamento regional. 
 

Em geral, essa visão de planejamento que vai se desenvolvendo é uma visão 
normativa, ou seja, ela tem menos a ver com a realidade tal como ela é, e muito mais 
com um dever ser, com um ideal que se quer construir, do ponto de vista do saber 
técnico. É também um planejamento centralizado e tecnocrático, onde o saber dos 
técnicos é que determina o que vai ser planejado, e, obviamente, as opções políticas 
sobre as decisões a serem tomadas.  
 

Na década 1950 aparece, no mundo empresarial, o conceito de planejamento 
estratégico, que busca dar conta de uma realidade cada vez mais complexa e 
competitiva. As empresas começam a pensar o planejamento não como um controle 
de custos, mas buscando situar cenários, estratégias de médio e longo prazo, etc. 
 

                                                           
12 Sobre a história do planejamento, ver especialmente RIVERA, F. Javier Uribe (Org.) Planejamento e 
Programação em Saúde: um enfoque estratégico. São Paulo: CORTEZ, 1989; BAPTISTA, Eduardo 
ONGs: Planejamento ou Estratégia. Rio de Janeiro: NOVA, 2000.  
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desenvolvido o MAPP (Método Altadir de Planejamento Popular), que é uma versão de 
menor complexidade, baseado na mesma concepção13

Um outro campo situa-se na Europa. Na Alemanha, a GTZ, que é o órgão de 
cooperação do governo alemão, construiu o método ZOPP (Planejamento de Projetos 
Orientado por Objetivos – método de planejamento criado pela GTZ, no início dos 
anos 80). Associado com outra organização alemã, a Metaplan (método de trabalho 
coletivo baseado na visualização móvel, popularmente conhecido no Brasil pelo uso 
de tarjetas ou cartelas coloridas), desenvolveram métodos e técnicas de dinamização 
popular, de visualização, de comunicação no trabalho social popular, que foram 
integradas ao ZOPP

.  
 

Posteriormente, a concepção de planejamento estratégico foi questionada, se 
argumentado que o importante era ter um pensamento estratégico, mas não 
necessariamente construir planos fechados, com objetivos, metas, atividades, 
indicadores, etc. Isso é um campo de desenvolvimento na América Latina, que conflui 
para uma série de práticas, hoje, no Brasil.  
 

14

Nos anos 1970 desenvolveu-se, na América Latina, o conceito de 
sistematização de experiências

. O ILDES (Instituto Latino-americano de Desenvolvimento), que 
é uma fundação alemã que tem sede no Brasil, também impulsionou muito o processo 
de planejamento estratégico.  
 

No Reino Unido desenvolveu-se um processo denominado Diagnóstico Rápido 
Rural e Diagnóstico Participativo Rural, a partir de trabalhos ligados à agricultura. No 
Brasil, isso está integrado e adaptado no que se chama, em geral, de Diagnóstico 
Rápido Participativo de Agroecossistemas. Esses campos de desenvolvimento, de 
planejamento estratégico e de diagnóstico vão, de alguma forma, confluir e se integrar 
numa série de práticas no Brasil.  
 

15

                                                           
13 De MATUS ver especialmente Adeus, Senhor Presidente: planejamento, antiplanejamento e governo. 
Recife: Litteris, 1989. Sobre outras metodologias de planejamento ver SACTES/DED  e ABONG, 
Introdução a Metodologias Participativas: um guia prático. Recife: SACTES/DED-ABONG, 1995. 
14 Sobre o ZOPP ver BOLAY, F.W. Planejamento de Projeto Orientado por Objetivos – Método ZOPP: 
guia para aplicação. Recife: GTZ, 1993; e BROSE, Markus, Introdução à Moderação e ao Método ZOPP. 
Recife: GTZ, 1993. 
15 Sobre sistematização. Ver HOLLIDAY, O. J. Para Sistematizar Experiências. Recife: UFPB, 1996. 

, que, hoje já não está tão forte como um dia foi, mas 
continua presente e orientando a prática de uma série de organizações no Brasil. 
Antes disso - é bom lembrar - o método ver, julgar e agir, ou ver, refletir e agir, como 
alguns preferem, que se originou na Ação Católica, tornou-se um ponto de referência 
importante.  
 

A sistematização inspirou-se nas teorias de Paulo Freire, envolvendo os 
conceitos de participação, de partir do educando, da realidade local. A questão que se 
coloca é: antes se falava muito em sistematização, agora se fala muito em PMA. Que 
relação tem uma coisa com a outra? Sistematização é uma versão de PMA? 
Sistematizar experiências é fazer planejamento, monitoramento e avaliação, sem esse 
nome? Ou sistematização é só igual a avaliação? Ou é completamente diferente? Ou 
sistematização é uma atividade complementar, envolvendo numa mesma organização  
ciclos de PMA  e ciclos de sistematização de experiências?  
 

A sistematização é uma reação positiva a um  exagerado reducionismo ou 
simplismo, que resulta da ilusão de que se pode controlar a realidade através de um 
eficiente planejamento estratégico.  
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A origem recente do PMA  
 

O conceito recente de PMA tem sua origem no final dos anos 1980, nas 
agências ecumênicas protestantes na Europa. Essa discussão surge num contexto de 
crescente questionamento da cooperação internacional. Naquela época, as agências 
na Inglaterra, Holanda, França e Alemanha enfrentam um questionamento da opinião 
pública, dos parlamentos, dos governos, da mídia, das universidades, sobre o que 
resultou do trabalho de 30, 40 anos de cooperação ao desenvolvimento nos países 
pobres. A percepção de então é de que houve um crescimento dos problemas na 
década de 80, com ajuste estrutural, aumento da pobreza no mundo, etc. 
Questionavam o resultado de 30 anos de apoio aos países pobres. Neste quadro, a 
legitimidade das agências começou a ser questionada e elas foram forçadas a  abrir 
diálogos com as organizações apoiadas, às vezes a impor, exigir critérios de avaliação 
de resultados mais concretos, para que elas mesmas pudessem se justificar nos seus 
contextos nacionais, e dizer que o seu dinheiro estava sendo bem investido. Nesse 
período todas as agências passaram por crises de identidade e por uma restruturação 
profunda, resultando, nos anos 90, em mudanças nos termos da relação de 
cooperação Norte - Sul.  Nesse período houve um movimento positivo com uma maior 
participação das organizações parceiras na definição de políticas das agências. Mas 
também houve estabilização ou redução dos recursos financeiros destinados à 
cooperação internacional em vários âmbitos16

Neste cenário, as propostas de avaliações, logo que chegam ao Brasil, criam 
um estigma. Elas passam a acontecer por exigência das agências, onde o avaliador 
externo praticamente define os termos de referência, Até o início dos anos 1990, as 
avaliações foram usadas para justificar o corte de gasto, ou para justificar mudanças 
nos critérios de avaliação, ou porque a agência queria conhecer melhor uma 
organização, contratando para isso um avaliador externo. As avaliações foram mal 
usadas, impostas de fora e, obviamente, nós demos dois passos atrás. Criamos um 
certo estigma e resistência à avaliação

.  
 

Deve-se observar que esse período coincide, internacionalmente, com a 
consolidação da hegemonia neoliberal. A preocupação com a eficiência, com a 
eficácia, com relação custo-benefício - se o dinheiro que está sendo investido está 
dando o retorno esperado – está relacionada com essa mudança cultural que penetrou 
nas agências, e, em grande medida, nas organizações da sociedade brasileira. 
 

17

                                                           
16 Sobre os impactos da redução da cooperação internacional ao Brasil ver SAAVEDRA DURÃO, Jorge 
E. Esplendor e Miséria das ONGs Brasileiras. Rio de Janeiro, 1998, mimeo; e   ARMANI, Domingos & 
GONZALEZ, Roberto. Desafios ao Desenvolvimento Institucional na Rede PAD. Porto Alegre: PAD, 
2000 (disponível  em http://www.abong.org.br/pad). 
17 Para uma apreciação do debate em torno das avaliações entre nos anos 80 ver FASE/AÇÃO 
EDUCATIVA (org.). Seminário Internacional do PAD – Processo de Articulação e Diálogo entre 
Agências Ecumênicas Européias e Entidades Parceiras no Brasil. Rio de Janeiro, 1996. 

.  
 

Entre 1992 e 1995, agências ecumênicas protestantes na Europa. - Christian 
Aid, do Reino Unido, PPM e EZE, da Alemanha e ICCO, da Holanda - criaram um 
processo denominado DWT (Discerning The Way Together), que em português 
significa Discernindo Juntos o Caminho. Este processo reflete a preocupação dessas 
agências com a avaliação do trabalho que realizaram nas últimas décadas e com o 
discernimento de futuros trabalhos conjuntos. Tal discussão teve a participação de 
organizações do Hemisfério Sul, e a CESE (Coordenadoria Ecumênica de serviços – 
ONG brasileira ligada a 6 igrejas cristãs, que gerencia fundos de projetos e promove o 
desenvolvimento institucional de organizações sociais, ONGs e entidades ecumênicas 
brasileiras) foi uma das organizações que participou de todo o processo. 
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Paralelamente, o CMI (Conselho Mundial de Igrejas) articulou um grupo de 

trabalho sobre avaliação, objetivando desenvolver uma concepção de avaliação que 
fosse mais condizente com a opinião e a perspectiva das organizações do Sul e da 
América Latina. O PAD (Processo de Articulação e Diálogo), que é uma articulação de 
sete agências ecumênicas européias e de seus parceiros no Brasil, nasce desse 
processo de crescente prioridade sobre a avaliação e o planejamento. O PAD tem um 
grupo de trabalho, então denominado de “GT DIDO (Desenvolvimento Institucional e 
Organizacional), mas que antes se chamava PMA. Este é um processo interessante, 
em que um conjunto de agências discute com seus parceiros (cerca de 200), de forma 
sistemática, parâmetros, políticas, sobre desenvolvimento institucional e PMA. 
 

O CMI (Conselho Mundial de Igrejas) vinha desenvolvendo uma tentativa de 
chegar a uma linguagem comum sobre avaliações, buscando influenciar as agências 
para que elas também mudassem sua cultura de avaliação. Ou seja, que não 
promovessem avaliações das organizações por elas apoiadas como uma ameaça, 
mas, sim, como uma oportunidade de revisão do trabalho e de fortalecimento da 
entidade. É importante observar que a liderança deste processo no CMI foi da América 
Latina. Desse processo resultou uma publicação que foi elaborada na América Latina, 
e divulgada para outros continentes, sendo a única publicação do CMI sobre esse 
tema18

Finalmente há o grupo de14 organizações que deu início a um processo de 
reflexão internacional sobre PMA denominado “Joint PME Project”. Tal grupo foi criado 
em 1995, reunindo cinco agências européias mais nove parceiros da América Latina, 
África e Ásia. Este grupo realizou quatro seminários internacionais entre 1996 e 1999 
– na Holanda (1996), na Tanzânia (1997), em Bangladesh (1998) e em Honduras 
(1999), para discutir PMA, tendo publicado recentemente um documento de orientação 
sobre concepções e metodologia para PMA

.  
 

19

PMA e sua implantação  

. Este documento é importante porque 
explicita um consenso acerca do significado e da forma de se promover planejamento, 
monitoramento e avaliação em organizações sociais, a partir de uma diálogo entre 
agências financiadoras e ONGs. 
 

É consenso entre as organizações que participam desse grupo, que o PMA 
deve promover a transparência, a prestação de contas, o fortalecimento institucional, o 
fortalecimento das pessoas, a igualdade de gênero, a apropriação compartilhada do 
que é produzido, a autonomia e a compreensão mútua entre todos os atores 
envolvidos no processo de planejamento e avaliação. 

 

 
É muito importante que PMA não seja assumido apenas como uma rotina 

burocrática, ou uma aplicação reducionista de técnicas de planejamento. Na verdade, 
vivenciar processos de planejamento, monitoramento e avaliação envolve pelo menos 
seis dimensões fundamentais, sobre as quais toda organização deveria refletir:  
 
 
 
                                                           
18 O documento do CMI é: CONSELHO MUNDIAL DE IGREJAS, Avaliação & Cooperação: Contexto 
e Diretrizes. Comissão de Avaliação do CER/CMI, Quito: CMI, 1997. Ver também o texto inicial do 
debate: BIANCHI, Ana Maria, Avaliação, a Síntese Necessária: Um Instrumento do Presente para a 
Construção do Futuro. Salvador: CESE, 1993, mimeo. 
19 ICCO. Building Bridges in PME: guidelines for good  practice in the planning, monitoring and 
evaluation of community-based development projects, implemented by southern NGOs with support from 
european ecumenical agencies. Zeist: ICCO, 2000. 
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• 
Qual a visão adotada do desenvolvimento do país, da região ou da micro-

região onde o trabalho se desenvolve? Qual é a estratégia de intervenção para 
promover um desenvolvimento justo, democrático, sustentável?  Sempre há 
alguma concepção e estratégia de promoção de desenvolvimento - isto faz parte 
da missão, dos objetivos institucionais, do papel que se define para a instituição 
num determinado contexto. É isto que se denomina de concepções e estratégias, 
sendo esta dimensão do fazer institucional absolutamente decisiva para a 
qualidade do seu PMA.  

 

Concepções e estratégias de desenvolvimento 

• 
 Esta é uma tarefa complexa e difícil. Como definir um planejamento que 

efetivamente sirva, que seja algo útil para ajudar a direcionar a ação no sentido de 
ser bem sucedida? Como realizar uma avaliação com alguns parâmetros objetivos, 
que indiquem a direção e os impactos do trabalho? Isso é algo que, quer na área 
social ou política -  o campo onde trabalhamos - é extremamente complexo.  As 
ciências sociais, em todo o mundo, debatem-se com o desenvolvimento de 
indicadores. É importante saber que estamos lidando com um problema difícil, 
complicado. Como avaliar se o nosso trabalho está promovendo uma mudança, 
em que grau está este processo e como demonstrar isto? Trata-se de um 
questionamento que os sociólogos, antropólogos, etc., também não têm 
conseguido resolver de forma satisfatória. Mas esse processo está sempre 
presente quando falamos em PMA

A avaliação da promoção do desenvolvimento 

20

• 

. 
 

Fazer um planejamento estratégico, definir parâmetros para avaliar e 
monitorar o trabalho social implica em mexer nas relações de poder internas à 
organização. Um processo de PMA exige que sejam explicitadas as visões 
existentes sobre a organização, o que ela deve perseguir como objetivo e como ela 
deve ser avaliada. Mas o PMA também explicita as responsabilidades pelas 
atividades, as metas e os prazos a serem observados, gerando compromissos 
coletivamente assumidos. Isso, obviamente, gera tensões, e, às vezes, tensões 
sérias, acirrando as relações de poder, tanto com a sociedade mais ampla, na  
medida em que os grupos “beneficiários” sejam envolvidos nos processos de PMA, 
como com outras organizações e com as agências. As relações de poder com as 
agências são mais evidentes, já que o PMA, em boa medida, vem sendo 
estimulado pelas agências européias de financiamento.  

 

PMA e relações de poder 

• 
A legitimidade e a credibilidade de um trabalho é um desafio dramático que 

muitas ONGs enfrentam diariamente. O MST, por exemplo, tem uma alta 
legitimidade e credibilidade no Brasil também porque consegue produzir resultados 
palpáveis, demonstráveis, e, em alguns níveis, inquestionáveis, para um setor 
amplo da sociedade. Isto constrói a legitimidade e credibilidade, que, em geral, traz 
benefícios às pessoas e grupos com quem e por quem trabalhamos (beneficiários). 
Consegue-se construir legitimidade e credibilidade num trabalho na medida em 
que se produzem impactos que demonstram que estamos contribuindo 
efetivamente para produzir melhorias nas de condições de vida, defesa de direitos, 
etc. Mas a credibilidade se constrói não apenas em relação aos beneficiários, mas 
também em relação à opinião pública. A opinião pública conhece, acredita e valora 
o que propomos e fazemos?  A credibilidade e legitimidade junto à mídia, à 
imprensa, aos órgãos do Estado, universidades, etc., tem muito a ver com o bom 

PMA e legitimidade / credibilidade 

                                                           
20 Sobre Indicadores ver LOUREIRO, C.F.B., MIRANDA, M. e WEID, N. von der, Indicadores: Uma 
Linguagem a Serviço da Cidadania. In: Revista Democracia Viva, nº 11, IBASE, pp. 76-79. 
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planejamento e avaliação do trabalho social e com a nossa capacidade de se 
demonstrar o valor social do mesmo.  

 
 
• PMA e sistematização

Quando falamos em PMA, estamos falando também em trajetória e cultura 
institucional. Cada instituição tem a sua identidade, tem a sua história, tem uma 
dinâmica própria, tem um modo de funcionar que deve ser respeitado. Quando 
uma organização assume um sistema de PMA, desenvolve, cria, adapta esse 
sistema, é ela que está fazendo, não é outra instituição. Aí as soluções 
demonstram-se caso a caso, cada instituição, cada organização tem o que é mais 
adequado à sua história, o que é mais aceitável e eficiente, dado o seu tipo de 
cultura institucional e peculiaridades. Esta dimensão específica do PMA deve ser 
respeitada. Não há metodologias que sirvam para tudo, que sejam soluções para 
todas as situações. 

     

: 

• 
Com os recursos recebidos, se produz que trabalho, com qual valor social? 

O que é produzido de impacto na sociedade pelas organizações sociais em termos 
de melhoria da qualidade de vida? Vale a pena esta ou aquela organização existir 
ou não? Porquê? É importante também definir para quem, primordialmente, deve-
se prestar contas do nosso trabalho. Infelizmente, tende-se muito mais a prestar 
contas para fora, para quem nos financia. E, crescentemente, somos desafiados a 
prestar contas para dentro, para a sociedade local, para a sociedade nacional, 
para a opinião pública, para o governo, a mídia e, para isto, é fundamental um bom 
sistema de PMA. Chame-se PMA ou não, mas um bom sistema de planejamento 
estratégico, de longo prazo, não só de curto prazo - instrumentos de 
monitoramento e avaliação.  

 
 

PMA e a capacidade da instituição em prestar contas: 

Discernimentos necessários 
 Realizar PMA exige ainda alguns cuidados especiais, como os indicados a 
seguir: 
 
• Processo x resultado

 

: avaliamos o processo ou o resultado? Ou as duas coisas? E 
que relação tem a avaliação dos resultados com a avaliação do processo que 
desencadeou além desses resultados específicos, todo um contexto a ser levado 
em consideração?  

• PMA x desenvolvimento institucional?

 

 PMA está dentro de desenvolvimento 
institucional? Desenvolvimento institucional é apenas PMA? As agências, muitas 
vezes, querem discutir PMA e as organizações brasileiras  se dispõem a fazê-lo, 
desde que suas organizações saiam fortalecidas no sentido mais amplo e não só, 
restritamente, PMA. Por isso, é importante dar-se conta de que, se um bom 
sistema de PMA é fundamental para uma organização, ele não é uma panacéia – 
exige-se também o enfrentamento de outros desafios de desenvolvimento 
institucional, como captação de recursos, capacitação dos técnicos, capacidade de 
ação articulada e de parcerias, produção de conhecimento útil à intervenção social, 
etc. 

• PMA para quem? Desenvolve-se planejamento, monitoramento, avaliação, porque 
está-se preocupado em ter um trabalho mais eficiente e impactante, com maior 
visibilidade e  valor social demonstrável,  tendo maior “controle” sobre a ação ou, 
ao contrário, se está mais preocupado em prestar contas para os respectivos 
financiadores, que estão pressionando a fazer isso? Processos de PMA que 
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auxiliem a construir a visibilidade e credibilidade em relação à sociedade local, ao 
governo, Estado e opinião pública no Brasil constituem-se num desafio bem mais 
fundamental do que a mera prestação de contas aos financiadores. 

 
 
Alguns desafios no processo de elaboração de sistemas de PMA 
  
 Tem-se pelo menos quatro grandes desafios no processo de construção de 
sistemas de PMA pelas organizações sociais brasileiras, a saber: 
 
• A necessidade de construir, modificar ou  adequar parâmetros para as 

organizações brasileiras, que  sejam aceitos pelos financiadores. O PMA é 
construído dentro de relações de parceria, de relações de poder, de determinadas 
culturas e de relações financeiras. Tem-se que construir o melhor para a 
organização, que mais se adeqüe à organização, às suas necessidades, que 
mantenha e reforce a sua identidade e missão mas, ao mesmo tempo, que seja 
feito, comunicado, negociado e discutido com as agências financiadoras.  

 
• Produzir sínteses coerentes entre a tradição anglo-saxônica e as inovações 

latinoamericanas. A tradição de planejamento estratégico anglo-saxônica envolve 
um pensamento mais racional, sistemático, ordenado, objetivo, empírico.  É algo 
que, em grande medida, não faz parte da tradição cultural do Brasil. E como é que 
integra-se isso, de forma interessante e coerente com as inovações 
latinoamericanas? Inovações como a Educação Popular, a sistematização de 
experiências, e outras concepções de planejamento estratégico que são 
legitimamente latinoamericanas?  

 
• Qual o grau necessário e desejável de institucionalização? A palavra 

“institucionalização” é tida como imprópria por muitos, mas toda organização 
possui algum grau de institucionalização. A questão é: ao implementar o sistema 
de planejamento, de monitoramento e de avaliação, qual é o grau necessário que 
esse sistema exige para que a entidade tenha um sistema adequado e eficiente de 
planejar e avaliar o trabalho, mas que, ao mesmo tempo, não vá além do 
desejável, que não conduza a um grau de institucionalização desnecessário, que 
enrijeça ou torne as coisas muito pesadas ou muito caras na organização. No 
fundo, isso está relacionado com o estilo, a história e a necessidade de cada 
organização. 

 
• Por fim, é fundamental enfrentar e resolver a tensão criada entre sofisticação 

técnica e bom senso - existe, em geral,  o desejo de sofisticar, cada vez mais, as 
metodologias e instrumentos de planejamento e avaliação. Mas, por outro lado, 
convém não esquecer que o bom senso nunca deixou de existir e tem um lugar 
importante na condução cotidiana das organizações. A própria teoria 
contemporânea da administração de empresas reconhece que o bom senso e a 
intuição desempenham um papel fundamental na gestão contemporânea das 
organizações.   
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