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Carta do Presidente
A questão do uso do crack e de outras drogas, realidade que vem afetando todos
os segmentos da sociedade e que traz uma larga variedade de consequências
negativas, se apresenta como mais um desafio para a gestão municipal.
Estratégias específicas estão sendo desenvolvidas pelos gestores municipais.
Em sua maioria, elas contam com recursos próprios – realidade que vem se
mostrando insuficiente para atender a uma situação crescente. Diante desses
fatos, a Confederação Nacional de Municípios (CNM), em parceria com a União
Europeia, começou a desenvolver uma iniciativa extremamente significativa no
Brasil: trabalhar a intersetorialidade para a reinserção social dos dependentes
químicos.
O Projeto Reinserir – Integração Local para a Reinserção Social do Usuário
de Drogas visa à estruturação de ações que facilitem um diálogo entre as
autoridades locais e a sociedade civil, contribuindo para a prevenção ao uso de
drogas e a reinserção socioeconômica de dependentes químicos em situação de
vulnerabilidade e risco social.
Os Municípios da 4a Região Geoadministrativa do Estado da Paraíba aceitaram o
desafio de trabalhar essa temática juntamente com a CNM. Nossa expectativa é
de que o trabalho em conjunto nos permita alcançar resultados positivos diante
desse problema que tanto preocupa nossa sociedade.

Paulo Ziulkoski
Presidente da CNM
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1 Introdução
Este material foi produzido especialmente para o Projeto de Integração Local
para Reinserção Social dos Usuários de Drogas (Projeto Reinserir), parceria
entre a União Europeia e a Confederação Nacional de Municípios (CNM)1 ,
como uma adaptação do Guia Metodológico para Monitoramento e Avaliação
Participativa de Ações Municipais2, publicado pela Confederação Nacional de
Municípios e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, em 2012,
no âmbito do Projeto Fortalecimento de Capacidades para o Desenvolvimento
Humano Local.
O objetivo deste material é servir como apoio didático à estratégia de formação
em monitoramento e avaliação utilizada pelo Projeto junto aos 12 Municípios
integrantes da 4a Região Geoadministrativa do Estado da Paraíba mais o
Município de Olivedos/PB.

1

Site: http://www.cnm.org.br/

2

De autoria dos consultores Rogério Renato Silva e Marcia Paterno Joppert
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2 Para quem este guia foi escrito?
Este material foi produzido com a intenção de alcançar gestores, técnicos e
lideranças municipais envolvidos com a gestão de programas ou projetos
voltados à prevenção, ao tratamento e à reinserção socioeconômica de
dependentes químicos. Aos gestores e técnicos envolvidos com este tema em
diferentes setores da administração pública, tais como assistência social, saúde,
educação, trabalho, cultura, esporte e lazer, entre outros, este guia procura
articular conceitos teóricos, ferramentas de gestão e técnicas de trabalho da
forma mais clara e útil possível, visando estabelecer ou fortalecer as práticas de
avaliação e monitoramento.
Da mesma forma, sejam as lideranças locais do setor empresarial, sejam do campo
das organizações não governamentais ou dos poderes legislativo e judiciário,
este material procura apresentar casos e trazer sugestões que favoreçam o
amplo envolvimento da sociedade civil na vida dos Municípios, em particular
o envolvimento dos cidadãos no monitoramento e na avaliação das políticas,
programas e projetos voltados para a questão da prevenção, capacitação/
formação profissional, tratamento e reinserção social de dependentes químicos.
Em função da diversidade de atores envolvidos no Projeto, procuramos fazer
deste guia um material de fácil manuseio, entendimento e uso, evitando os
textos mais densos ou complexos, e buscando trabalhar com boas histórias
capazes de inserir o leitor em sua própria realidade e engajá-lo em um processo
de aprendizagem sensível e eficaz.
Neste sentido, o guia que você tem em mãos pode ser um importante material
de apoio para o fortalecimento da cultura e para o aprimoramento das práticas
de monitoramento e avaliação em seu Município, em especial o passo a passo
apresentado no capítulo 5, seguindo os princípios de gestão integrada e
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levando em conta os objetivos do Projeto. Como auxiliar de um processo de
aprendizagem, o guia ganhará mais força à medida que for estudado e discutido
entre os diferentes atores envolvidos na realização do Projeto. Mais ainda, o guia
terá tanto mais força quanto mais for utilizado como inspirador de ações concretas
de monitoramento e avaliação. Sem a experiência do fazer, a aprendizagem que
aqui nos propomos a apoiar pode ficar bastante enfraquecida.

9

cartilha cnm.indd 9

20/01/16 16:45

Guia Metodológico para Monitoramento e Avaliação Participativa das
Ações Municipais

3 Uma sugestão para incrementar
a aprendizagem
Ainda que este guia seja um material passível de leitura e uso individual, as
experiências mostram que seu aproveitamento pode ser bastante ampliado
quando tomado como material base para uma estratégia de Formação em
Serviço. Ou seja, se há um grupo de pessoas interessadas em avaliar um
determinado projeto, programa ou política, este guia poderá auxiliar o grupo
a estudá-los e praticá-los juntos, ampliando coletivamente sua capacidade de
realizar o monitoramento e a avaliação.

Orientações fundamentais
•

•
•
•

•

Selecione um grupo interessado em aprender sobre monitoramento e
avaliação, tendo como objeto de estudo e trabalho o Projeto Reinserir
(este grupo pode ser o próprio Grupo de Trabalho do Projeto, mas
pode agregar outras pessoas).
É fundamental que o grupo sinta-se interessado e motivado pelo
objeto escolhido.
Distribuam o guia aos participantes para que cada pessoa faça sua
leitura e registre suas dúvidas e descobertas.
Tenham uma primeira sessão do grupo em torno da tarefa de trocar
as impressões sobre o guia, explorando as dúvidas, relendo os
trechos, analisando as histórias e procurando apontar as principais
aprendizagens do grupo, bem como os principais desafios para
realizar o monitoramento e a avaliação.
Nas sessões seguintes de trabalho do grupo, passem a trabalhar as
sugestões metodológicas apresentadas nos capítulos 5 e 6 deste guia
para construir o plano de monitoramento ou plano de avaliação.

10
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•

•

•

A cada sessão, definam um número específico e limitado de reuniões,
distribuam as tarefas entre os participantes e reservem sempre um
tempo para avaliar o processo de trabalho no grupo.
Não parem por aí: mergulhem na produção de conhecimento e
coloquem as ações de monitoramento e avaliação em prática. Mesmo
tímida no início, as ações vão sendo aperfeiçoadas à medida que o
grupo amadurece e aprende.
Não deixem de comunicar os resultados do trabalho. Isso os ajuda a
ganhar força!

11
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4 Gestão Integrada e Desenvolvimento
O Município é o local para onde convergem as políticas do governo federal,
dos estados e do próprio Município; é também o local de atuação de diversas
organizações e atores da sociedade civil na realização de suas missões e
onde estes operam suas relações, conformando um ambiente de extrema
complexidade, independentemente do seu porte. Um dos fatores valorizados
pelo Projeto Reinserir é justamente a integração entre as políticas e seus atores,
apontando a necessidade de interconexão das ações para responder aos dilemas
complexos da realidade.
Ao buscar a convergência de tantos fatores e atores, o conceito de Gestão
Integrada não só ganha importância mas também evoca muitos desafios.
Tentamos explicitar a seguir certas dimensões que merecem atenção central.

Governança. Essa dimensão está associada ao nível de engajamento de
toda a sociedade nos processos de formulação, implementação e avaliação das
políticas locais. Enquanto o poder público deve garantir a boa aplicação dos
recursos e promover direitos, a sociedade civil deve complementar este papel
ao advogar por causas específicas ou executar parte das políticas locais em
parceria com o poder público. Por sua vez, o setor privado deve cumprir o seu
papel de provedor de bens e serviços. Ao papel de formulação e implementação
de políticas, desempenhado pelo setor público, soma-se o papel de regulador,
supervisor e articulador das diversas organizações presentes no território.

12
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Por exemplo: no tema “reinserção socioeconômica de dependentes
químicos” num determinado Município, estão envolvidos o setor
público, que formula políticas de prevenção, tratamento, capacitação/
formação profissional e reinserção socioeconômica. No entanto, pode
ser que nesse Município o tema prevenção esteja mais relacionado às
ações da área de educação, enquanto que a função tratamento esteja
mais ligada à área de saúde, a capacitação e formação para o trabalho
seja uma parceria entre área responsável pelas políticas de trabalho no
Município e o Sistema S3 e, por fim, que a reinserção socioeconômica
seja uma parceria entre a área da assistência social e a área do trabalho.
Pode-se ainda ter o setor privado como parceiro: a partir de incentivos
dados pela prefeitura, o setor privado pode ter o compromisso de abrir
vagas no mercado de trabalho local. Cabe ao setor público articular todo
esse conjunto de atores.

Intersetorialidade. O território reflete as ações de diversos setores, as quais
devem ser geridas também de forma integrada. E vários desses setores podem
ser considerados transversais num determinado território.
É o caso do setor das políticas antidrogas que envolvem ou podem
envolver as áreas ou setores de educação, saúde, assistência social,
trabalho, cultura, segurança, esporte e lazer, conforme detalhado na
caixa anterior.

Gestão de redes. Esta terceira dimensão demonstra como os desafios locais
têm se tornado cada vez mais abrangentes. Ao buscar soluções para as questões
municipais, é fundamental considerar dinâmicas estaduais, nacionais, regionais
e até internacionais. Enxergar a sociedade como essa constelação multicêntrica
3

Sesc, Senai, Senac, Sebrae e Sesi.
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exige uma estratégia de gestão em redes que conecta diferentes atores,
vinculados entre si a partir de objetivos comuns e de uma dinâmica gerencial
compatível. Mais do que um instrumento gerencial, a gestão de redes envolve
a construção de pontes e relações de confiança baseadas na reciprocidade, que
ampliam a disseminação da informação e a otimização dos recursos dentro das
competências de cada ator.
No nosso caso, no nível municipal existe um conjunto de organizações
que oferece serviços relacionados ao tema dependência química e que
deve trabalhar formando uma rede de proteção aos usuários. Cada um
dos nós desta rede, por sua vez, está conectado a outras redes, como
uma constelação. Entretanto, o importante é ter consciência de que o
“centro” da rede é o usuário (que representa a “demanda”), e é em torno
dele que a organização dos serviços e a articulação entre eles devem
ocorrer.
Figura 1 – A rede em torno dos dependentes químicos e seus setores
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Gestão por resultados
Esta última dimensão enfatiza a necessidade de alinhar os objetivos a serem
alcançados com a realidade da implementação de políticas. A integração, neste
caso, significa conectar os diferentes insumos e processos de modo a alcançar
os produtos esperados. Um conjunto de estratégias deve ser encampado para
alcançar máxima eficácia (conseguir cumprir metas), eficiência (usar recursos da
melhor forma possível) e efetividade (alcançar as transformações desejadas).
Em nosso caso, para alcançar o objetivo de reinserir socioeconomicamente usuários de álcool e drogas com o apoio do Projeto, é necessário
definir metas e as estratégias para alcançá-las. Estas metas e estratégias
provavelmente envolverão mais de uma área. Sabemos que não é tarefa
fácil e que, por mais que a ação pública funcione, muitas vezes ela não
é suficiente. Por isso mesmo é necessário aproveitar ao máximo os recursos disponíveis (em geral bastante limitados) e utilizá-los de forma a
alcançar o máximo resultado; por exemplo, o maior número de usuários
identificados que foram reinseridos socioeconomicamente. As estratégias escolhidas podem produzir resultados que vão além da reinserção
daquele grupo, como uma nova maneira de implantar políticas públicas:
de forma integrada, ou seja, com todos trabalhando pelo mesmo objetivo, juntos e de forma articulada – isto é, com base em parcerias.

As práticas de monitoramento e avaliação tornam-se aqui fundamentais: elas
apoiam os processos de coordenação setoriais, entre atores, bem como garantem
os atributos de desempenho quanto à eficácia, eficiência e efetividade da gestão
integrada.

15
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5 Monitoramento e Avaliação: alguns
conceitos
As organizações nas quais trabalhamos têm muitos papéis e obrigações a
cumprir. No caso das instituições governamentais, cabe a elas a importante
tarefa de definir políticas e prioridades para um determinado território, fazer
com que direitos e deveres sejam cumpridos, priorizar as ações garantindo
princípios de equidade e igualdade de gênero, usar os recursos públicos com
responsabilidade e transparência, entre várias outras tarefas que tornam o
ato de governar um desafio cada vez maior. No caso das empresas, é preciso
fornecer produtos e prestar serviços que atendam às demandas do mercado
e remunerem adequadamente seus sócios e acionistas, bem como é preciso
cumprir as leis e atuar de forma cada vez mais responsável junto à sociedade. Para
as organizações da sociedade civil, que têm se tornado importantes parceiras
dos governos nos últimos anos, os papéis são muitos. Seja na cooperação ou no
combate, na prestação de um serviço ou na luta por uma causa ou um direito
social fundamental, espera-se que essas organizações participem ativamente do
desenvolvimento da sociedade.
Em cada um desses casos, há várias maneiras de cumprir essas missões. Ainda que
para alguns as atividades de gestão possam se resumir a decisões autoritárias,
nenhum compromisso público e descompromisso técnico, para outros a gestão
é uma prática séria e responsável, que precisa sinalizar com transparência seus
objetivos, os recursos que utiliza e, sobretudo, os resultados alcançados.
Como temos aprendido no processo democrático brasileiro, os modelos mais
responsáveis de gestão partem do princípio de que cada sujeito tem o direito
de saber e influenciar as decisões que possam ter impacto em sua vida. Cada
cidadão pode participar com voz e voto, e desta maneira interferir, por exemplo,
na gestão da escola de seus filhos, do centro de saúde de seu bairro, na economia
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de sua cidade, nas prioridades do orçamento municipal, e assim por diante.
Por isso afirmamos que a participação e o exercício da democracia tornamse mais robustos e eficazes quando a sociedade dispõe de espaços políticos
e de mecanismos para acompanhar as ações públicas, participando do seu
monitoramento e avaliação.
Quais resultados foram alcançados? Os recursos arrecadados por meio
dos impostos foram bem utilizados? A população está tendo seus direitos
garantidos? Por que as crianças estão sem professores na escola? Por que o
agendamento de uma consulta no ambulatório leva tanto tempo? Se você
tem vontade de responder perguntas assim sobre seu Município, se você já
se viu pensando sobre isso ou debatendo esses problemas em sua empresa,
setor ou organização, seja bem-vindo às práticas de monitoramento e
avaliação. Elas são um convite ao diálogo entre os diferentes atores que
formam o ambiente democrático. Monitorar e avaliar são maneiras de aprender
coletivamente e, em última instância, de favorecer o desenvolvimento de cada
cidadão e da sociedade como um todo.

O que é monitorar?
Com toda certeza, cada um de nós já viveu situações em que foi necessário usar
conceitos de monitoramento. Quem já não enfrentou uma febre ou a febre de
um filho, por exemplo? Nestes casos, sabemos que quando o termômetro acusa
uma temperatura superior a 37º C, a pessoa está com febre. Nesses momentos,
antes de apelar para os antitérmicos, pode ser que tomemos a decisão de medir
a temperatura a cada meia hora, para saber se a febre está diminuindo, se
permanece igual ou se está aumentando.
Considerando que a febre é um sintoma, ou seja, que indica um problema,
seja este uma intoxicação ou uma infecção, o aumento dela pode nos ajudar a
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decidir ir até o centro de saúde mais próximo, por exemplo, e fazer exames para
investigar sua causa. Se a febre é estável e não muito elevada, talvez optemos
por um banho morno e por esperar mais algum tempo. Caso ela esteja menor,
bastará esperar até que desapareça, sem grandes alarmes. Monitorar é realizar
uma observação criteriosa (medir a temperatura de tempos em tempos) de
algo que está ocorrendo e comparar os resultados com aquilo que entendemos
como parâmetro, limite ou expectativa. Esta comparação nos leva à tomada de
decisões.
Tomando outros exemplos, quando um motorista olha para o ponteiro de
combustível de seu carro, com base na estimativa de quanto combustível tem,
na distância até o próximo posto e o indicador de quantos quilômetros o seu
carro faz com um litro de gasolina, ele pode decidir viajar um pouco mais ou
parar no próximo posto. Já no caso de uma papelaria, se o proprietário observa
que as vendas esperadas para o mês ainda estão muito baixas, os estoques não
baixaram e o faturamento é menor do que o esperado, ele pode decidir realizar
uma ação para mudar isso, com propagandas no rádio, distribuição de panfletos
na porta das escolas ou mesmo uma promoção de preços ou sorteio de brindes
para os consumidores. Na lavoura, depois de semear o milho, monitoramos as
chuvas para saber se será necessário entrar ou não com irrigação ou alguma
outra medida que garanta uma boa colheita. Monitorar é acompanhar algo para
saber se seu desenvolvimento ou crescimento está se dando conforme esperado.
Trata-se de uma ação de cuidado.

O que se monitora?
Como vimos nos exemplos anteriores, várias coisas podem ser alvo de
monitoramento. No caso de projetos, programas e políticas públicas, o
monitoramento é baseado no conjunto de metas estabelecidas num plano
de ação ou outro instrumento de planejamento. O monitoramento é a prática
que permite a um gestor ou a um grupo interessado perceber se aquilo que foi
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planejado está sendo realizado, se está alcançando os resultados esperados e se
está contribuindo para as transformações desejadas.
Quando dizemos que o monitoramento deve estar baseado em planos de ação
e metas, destacamos também a importância desses planos como um conjunto
de compromissos entre diferentes atores que participam da vida de um
Município e que tiveram participação ou interferência nesse planejamento. O
compromisso pressupõe objetivos de trabalho e, sobretudo, resultados a serem
alcançados, para que a escolaridade, o recolhimento dos resíduos sólidos, o prénatal, a produção agrícola ou o turismo sustentável possam melhorar e assim
resultar em mudanças na vida de cada cidadão.
Como as mudanças exigem tempo, e, em geral, se dão em etapas bem
definidas, com investimentos contínuos e avanços passo a passo, as
práticas de monitoramento são fundamentais para que os compromissos
sejam alcançados, para que as etapas sejam realizadas e os investimentos
sejam garantidos. Neste sentido, quanto mais qualidade há nas práticas de
monitoramento, maiores são as chances de sucesso no Município.

Certa vez, uma organização não governamental conseguiu obter
importantes recursos financeiros de uma empresa da área de mineração
para melhorar a qualidade das escolas de um pequeno Município do
interior do Espírito Santo. As ações foram planejadas com entusiasmo, e
consistiam na formação de 50 educadoras da Rede Municipal de Ensino
para melhor trabalhar a leitura e a escrita das crianças. Parte do projeto
incluía atividades de formação à distância com os professores, que
receberiam títulos de especialista em educação concedidos por uma
universidade capixaba. Três meses depois da formação ter
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começado, os coordenadores do Projeto perceberam que 30% das
educadoras estavam ausentes da formação e que o clima entre os
participantes era de completo desânimo. Ao perceber esses problemas,
em razão do monitoramento da frequência aos módulos de formação e
as fichas de opinião preenchidas pelas professoras, o projeto descobriu
algumas falhas e conseguiu se reorganizar. Alguns diretores não apoiavam
a formação e não liberavam as professoras para as atividades. Havia
ainda problemas de acesso à internet na cidade, e muitas professoras
não conseguiam realizar os exercícios, frustrando suas expectativas. As
diretoras participaram então de cuidadosas conversas com a secretaria
de educação, compreendendo a importância da formação e passando
a apoiar as educadoras. Algumas delas também ganharam o direito de
fazer o curso. Quanto ao acesso à internet, houve uma nova doação de
recursos por parte do financiador e um novo serviço de acesso à internet
via rádio foi implantado em convênio com uma empresa de telefonia
local. O cronograma foi reajustado e o curso foi reiniciado a todo vapor.
Três anos depois, o Município foi premiado pelo Ministério da Educação
em razão do salto de qualidade na educação das crianças, medido pela
Prova Brasil.

Para que se monitora?
Com o risco de repetir o que já foi dito, é importante reafirmar que as ações de
monitoramento são aquelas realizadas ao longo de uma iniciativa4 , a fim de que,
com as informações obtidas, decisões possam ser tomadas sobre o futuro desta
iniciativa, corrigindo rumos, fortalecendo boas práticas, reconhecendo avanços,
etc. Quanto mais observamos e acompanhamos as ações com qualidade,
4

Ao longo do texto optamos por utilizar a palavra iniciativa como conceito genérico que pode ser substituído

por Projeto, Programa, Plano ou Política. Esta escolha tende a favorecer a leitura, ainda que as definições de cada
um desses conceitos mereçam discussão específica, por não se tratar de sinônimos
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produzindo informações precisas e detalhadas sobre elas com intenções de
produzir superações e melhorias, mais somos capazes de tomar decisões para
aprimorar seu desenvolvimento.
Monitoramos porque isso nos permite aprender com a experiência, descobrir
como as coisas funcionam, o que dá certo e o que não dá certo, o que vai
bem e o que vai mal, o que tem sucesso e aquilo que falha. Monitoramos para
favorecer, corrigir e evitar erros, desvios e desperdícios. Monitorar serve ainda
para dar transparência ao que está sendo feito a outros cidadãos e outros atores
interessados.
Um exemplo marcante da falta de monitoramento está nos Planos que
vêm sendo elaborados para as diversas políticas federais, entre eles, os
Planos Diretores Municipais. Com a publicação do Estatuto das Cidades,
orientação político-jurídica fundamental para os Municípios brasileiros,
muitos investiram na elaboração de seus Planos Diretores, inclusive
de forma participativa. Em diversos casos, no entanto, à medida que a
implantação dos Planos Diretores não esteve acompanhada de boas
estratégias de monitoramento, muitos planos acabaram engavetados,
frustrando expectativas e impedindo que os Municípios pudessem
avançar em temas cruciais para seu desenvolvimento, como zoneamento
urbano, regularização fundiária e proteção ambiental.

Como se monitora?
Existem diversas maneiras de se fazer monitoramento e muitas ferramentas que
podem ser utilizadas para isso. A escolha dessas ferramentas dependerá muito da
realidade particular de cada grupo. Contudo, o importante é saber que qualquer
processo de monitoramento começa com o desejo de conhecer e melhorar,
enxergar acertos e erros, com abertura para corrigir os rumos e dar transparência
ao que é público. Sem desejo, disposição e abertura, principalmente por parte
dos gestores responsáveis pelos projetos, não há ferramenta capaz de sustentar
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um bom processo de monitoramento.
Em linhas gerais, alguns passos podem ser dados para que um processo de
monitoramento seja realizado. E é claro que, ao falar de monitoramento,
estamos supondo que um Plano de Trabalho, um Plano de Ação ou um Plano de
Atividades foi construído de forma cuidadosa, apontando objetivos e resultados
esperados, estratégias e operações, seguindo um determinado modelo de
planejamento. O quadro a seguir ilustra esses passos fundamentais, para que
depois um exemplo, baseado em um Projeto de Eletrificação Rural, possa ajudar
a enxergar um processo de monitoramento sendo construído.
Quadro 1 – Passos metodológicos e perguntas orientadoras

Um Projeto de Eletrificação Rural
Os membros de um determinado Conselho Municipal de Desenvolvimento Local, os quais acompanham os projetos que influenciam a qualidade de vida de um Município brasileiro, chegaram às seguintes definições sobre como monitorar um Projeto de Eletrificação Rural.
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No exemplo anterior, reparemos que a equipe responsável pelo monitoramento decidiu tanto solicitar os cronogramas financeiro e físico do projeto
quanto ir a campo para verificar a instalação dos postes, para conversar com
a comunidade e saber em que medida as ligações de energia elétrica estão
sendo feitas, bem como saber qual qualidade tem tido o serviço de abastecimento de energia entregue a partir dessas novas ligações.
Como afirmado anteriormente, o projeto original de eletrificação rural estabelecia
metas mensais de instalação de postes e ligações domiciliares e alguns padrões
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de qualidade para o abastecimento, entre outras ações. São estas as metas
que serão realizadas pela equipe de monitoramento como compromisso a ser
verificado, constatado, demonstrado publicamente e, se for o caso, utilizado
para corrigir o projeto.
Agora que já foram apresentados conceitos gerais sobre monitoramento, vamos
falar um pouco sobre um conceito complementar: a avaliação. A ideia é diferenciar
os dois conceitos e, desta maneira, permitir que sua complementaridade seja
reconhecida e trabalhada na prática.

O que é avaliação?
Vamos agora abordar outras possibilidades de conhecer e acompanhar nossas
iniciativas. Quando uma iniciativa está sendo desenhada, procuramos estar
atentos aos seus propósitos (objetivos), aos resultados esperados (o que será
entregue), às suas estratégias (a forma como as coisas serão feitas) e programação
(quando cada etapa será concluída). Prestar atenção nesses elementos nos
ajuda a conceber ações nas quais temos confiança e que tenham o potencial de
provocar as transformações desejadas.
Se no desenvolvimento das iniciativas cabe ao monitoramento seguir
atenta e detalhadamente as metas estabelecidas e a maneira como elas são
implementadas, uma outra prática analisa as mesmas iniciativas de forma mais
profunda, auxiliando o grupo envolvido a produzir julgamentos (se o resultado
é bom ou ruim), a explicar as causas do que aconteceu e a fazer escolhas que
podem influenciar não apenas a iniciativa em questão, mas muitos outros
aspectos. A esta prática dá-se o nome de avaliação.
Todos os seres da natureza têm um ciclo de vida: nascimento, vida e encerramento
ou morte. Este mesmo conceito pode ser aplicado a uma iniciativa, ou seja, ela
nasce (a partir de um problema identificado ou uma demanda da sociedade), ela
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se desenvolve (conforme as estratégias definidas pelos seus “pais” ou gestores),
e ela se encerra (eternizando-se, muitas vezes, no legado que deixou).
A figura a seguir pretende mostrar as principais etapas do que costumamos
chamar “ciclo de vida” de uma iniciativa, podendo ser aplicada a diferentes
objetos. Uma primeira etapa, denominada diagnóstico, destina-se a conhecer
a realidade sobre a qual se deseja incidir, intervir ou trabalhar, e que represente
um problema ou uma demanda da sociedade. O diagnóstico pode ser feito de
diversas maneiras, seja tendo como base indicadores publicados por órgãos de
pesquisa e estatística, tais como o IBGE ou DATASUS, seja por meio da construção
coletiva de mapas que localizem os principais problemas e os possíveis recursos
para solucioná-los. Os estudos diagnósticos costumam ser bases importantes
para a elaboração de planejamentos estratégicos e, em particular, para o preparo
de Planos de Ação.
Os Planos são os dispositivos que definem, de maneira mais tangível e detalhada,
o conjunto de ações a serem realizadas a fim de produzir as mudanças desejadas
e necessárias. Os planos exprimem compromissos e responsabilidades de
diferentes atores, e sinalizam à população o quê, quando, quem, quanto e com
quais recursos as ações serão realizadas.
Com o Plano elaborado, é preciso definir uma estratégia de execução, ou seja:
quais são os atores envolvidos, a relação entre eles e quem fará o que em qual
momento.
Um exemplo é a estratégia de execução do Programa Bolsa-Família,
conhecido por todos. Nele, estabeleceu-se que os recursos seriam
transmitidos diretamente pelo governo federal às mulheres das famílias
beneficiadas, com apoio operacional da Caixa Econômica Federal (ou
seja, sem intermediários) e com base num cadastro que seria feito pela
prefeitura de cada Município. Em contrapartida, as famílias
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deveriam manter os filhos na escola e fazer os exames pré-natal caso
houvesse mulheres grávidas nas famílias. Trata-se de uma estratégia de
implementação muito simples, motivo pelo qual se pôde alcançar um
número tão grande de famílias.
Uma vez elaborados os planos, definidas as estratégias, e iniciadas as ações,
passamos a realizar o monitoramento, ou seja, a acompanhar a realização
daquilo que está comprometido. Já as avaliações costumam ser realizadas em
momentos específicos da implementação (geralmente na metade) e/ou ao final
da iniciativa. Elas são investigações mais profundas a respeito do que foi feito e,
sobretudo, a respeito dos seus resultados.
A ideia de visualizar uma iniciativa em seu ciclo de vida serve para nos ajudar
a pensar os seus diferentes momentos, reconhecendo as ênfases que são
esperadas em cada um deles.
Figura 2 – Ciclo de vida de uma iniciativa
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Sabemos que esta diferenciação entre monitoramento e avaliação não é
óbvia, tampouco consensual entre muitos dos especialistas, instituições e
escolas de planejamento e avaliação. Para a escola americana, por exemplo, o
monitoramento está incluído na avaliação. De toda forma, queremos valorizar
um atributo como forma de diferenciar.
Enquanto o monitoramento opera de maneira constante ao longo de uma iniciativa e tem como foco o alcance das metas preestabelecidas e o desenvolvimento
da programação (etapas, cronogramas, desembolsos, etc.), a avaliação irá operar
de forma mais pontual, em momentos específicos, procurando investigar questões previstas e imprevistas, dentro e fora da iniciativa, com a intenção de alcançar uma análise mais ampla e sistêmica dos vários elementos que influenciam o
desenvolvimento de um projeto, programa ou política. Uma coisa importante
é que o processo de monitoramento será uma importante fonte de informação
para a avaliação.
Essa amplitude que associamos ao conceito de avaliação é responsável pelo
desenvolvimento de diversos modelos e abordagens avaliativas que darão
à avaliação orientações bastante diferentes: do enólogo ao patologista, dos
consumidores aos promotores, dos professores aos membros de uma banca
de concurso público, do psicólogo ao responsável pelos recursos humanos de
uma empresa, dos consultores de uma determinada organização multilateral
aos membros do poder legislativo, todos terão maneiras particulares de definir
e realizar avaliações, demonstrando a força dessa prática e a dificuldade de
traduzir avaliação em poucas palavras.
Considerando as iniciativas municipais como as do Projeto Reinserir,
compreendemos que avaliar implica o ato de medir, descrever e julgar o
valor de uma determinada iniciativa, com vistas a produzir aprendizagens a
seu respeito e decidir sobre seu futuro. E para conseguir julgar este valor, é
preciso estabelecer critérios consistentes e explícitos como: relevância, eficácia,
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efetividade5 , eficiência6 e sustentabilidade7, com vistas a produzir aprendizagens
para os interessados diretos e para a sociedade em geral, bem como apoiar
decisões a respeito da continuidade, interrupção, fortalecimento ou substituição
da iniciativa.
Quando evocamos a ideia de julgamento de valor, queremos abrir possibilidades
de que os resultados de uma iniciativa possam ser mensurados segundo
dimensões sociais, econômicas, ambientais, institucionais, políticas e subjetivas,
ou seja, dimensões que influenciam e são influenciadas pelas iniciativas. O
julgamento e as aprendizagens produzidas a partir destes critérios poderão
favorecer o potencial das iniciativas de influir positivamente em um território.
Vejamos o caso a seguir como ilustrativo de um processo de avaliação.
Na Secretaria Municipal de Assistência Social de um dado Município, a
questão dos abrigos sempre foi tema polêmico. Pouco investimento,
muita crítica, pressões da vara da infância e de ONGs8 e a necessidade
de garantir os direitos de vinte e duas crianças menores de sete anos
ali abrigadas. Depois de muita negociação entre prefeitura e o CMDCA9,
um Programa de Fortalecimento dos Abrigos (ABRAÇA) foi criado.
Como estratégias centrais, o Programa previa: (a) novos investimentos e
melhoria da estrutura dos abrigos já existentes por meio dos convênios
com a Prefeitura, (b) mais recursos para pagamento de pessoal, (c) ações
de formação de cuidadores em parceria com a Universidade Local, (d)
profissionalização dos gestores, e (e) incentivo a atividades colaborativas
com os outros atores locais diretamente relacionados à garantia de
direitos das crianças. Dois anos depois da implantação do ABRAÇA, o
5

A entrega do que foi prometido; o cumprimento das metas.
Alcançar as mudanças ou transformações desejadas e almejadas por uma iniciativa.
7
Obter o melhor desempenho ao menor custo possível para uma iniciativa.
8
A entrega do que foi prometido; o cumprimento das metas.
9
Alcançar as mudanças ou transformações desejadas e almejadas por uma iniciativa.
6
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CMDCA e a Vara da Infância exigiram que uma avaliação criteriosa fosse
realizada para responder a algumas perguntas: Em que medida as ações
realizadas para reduzir o tempo de permanência das crianças nos abrigos
têm sido eficazes? Quais mudanças são percebidas na forma de trabalhar
dos cuidadores e educadores, depois das atividades de formação? Quais
mudanças foram produzidas na gestão dos abrigos depois do ABRAÇA?
Em que medida as práticas socioeducativas desenvolvidas nos abrigos
têm contribuído para a plena inserção das crianças na sociedade? Quais
novas alianças ou práticas colaborativas nasceram e se sustentam entre
os abrigos e os demais atores do Sistema de Garantia dos Direitos da
Criança e do Adolescente? Depois de dois meses de entrevistas, leituras
e conversas, os resultados apareceram e o Programa ABRAÇA foi
estendido por mais dois anos, com ênfase na formação dos cuidadores
e na realização de campanhas que esclarecessem a população sobre os
processos de adoção e o papel dos abrigos no Município.

O que se avalia em uma iniciativa?
Muitas coisas podem ser avaliadas em uma iniciativa. Esta escolha de foco
avaliativo dependerá principalmente do interesse dos atores que se relacionam
com a iniciativa avaliada.
Por isso, é fundamental que estejamos preparados para saber identificar quem
são esses atores. Em linhas gerais, são aquelas pessoas e organizações que
possuem relações diretas com a iniciativa em questão, que podem ser positiva ou
negativamente afetados por eles, que os financiam ou os apoiam tecnicamente,
e que são capazes de influenciar sua sustentabilidade.
No caso apresentado anteriormente, eram atores interessados no Programa
ABRAÇA: os membros do CMDCA local, os gestores e profissionais dos abrigos,
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a Secretaria de Assistência Social, a universidade e a imprensa local e as próprias
crianças abrigadas, bem como suas famílias. Vemos que neste grupo há atores
com diferentes capacidades de influenciar o Programa, ou atores passíveis de
serem influenciados por ele. Entre estes atores, há aqueles que devem ser ouvidos
num processo de avaliação, bem como os que tomariam decisões a partir de
seus resultados. Para cada iniciativa, é necessário que os atores interessados
sejam identificados e assim o processo de avaliação possa ser realizado. Mais
adiante retomaremos essa questão.
Retornando a “O que avaliar?”, podemos afirmar que, a partir da identificação
dos atores envolvidos, toda boa avaliação começa com boas perguntas. As
perguntas são pontos de partida, guias de processo e chaves capazes de abrir
cuidadosamente as portas e as janelas para o ato de investigação e conhecimento
representado por uma avaliação. As perguntas mostram o desejo de descoberta,
os pontos que precisam ser esclarecidos e as supostas verdades que precisam
ser questionadas.
Como no exemplo anterior, as perguntas são específicas para o Programa
ABRAÇA, e servirão para responder aos públicos nele interessados. Toda vez que
importamos perguntas de um projeto para outro, corremos o risco de avaliar o
que não interessa a ninguém. Da mesma forma, se as perguntas são construídas
com pouca reflexão e com pouca participação, podem também resultar numa
avaliação sem sentido.

Há métodos consagrados para fazer avaliação?
Uma vez definidas as perguntas de acordo com os interesses dos principais
atores de uma iniciativa, surge uma questão fundamental para a avaliação:
como coletar dados e informações para respondê-las? A esta escolha chamamos
método.
Toda vez que fazemos avaliação, estamos em busca de estabelecer relações entre

30

cartilha cnm.indd 30

20/01/16 16:45

Guia Metodológico para Monitoramento e Avaliação Participativa das
Ações Municipais

as coisas, sobretudo relações de causa e efeito. Aí residem boas oportunidades,
mas também algumas armadilhas para olhar para o mundo das iniciativas que
estão sob nosso olhar neste guia. Usemos algumas imagens e teorias para pensar
sobre isso.
Quando estamos segurando um copo cheio d’água e o levando a alguém que
tem sede, evitamos virar este copo ou mesmo soltar as mãos dele. Sabemos que
quando soltamos um copo ele cai no chão, e que quando tombamos o copo a
água será derramada. E sabemos isso tanto porque nossa própria experiência
nos confirma esta regra quanto porque conhecemos a Lei da Gravidade. Uma
lei universal que opera em nosso cotidiano, sobre a qual não temos influência.
Entre a causa (tombar o copo) e o efeito (derramar a água), sabemos que opera
uma lei natural que implica uma relação causal.
Quando estamos no campo das políticas públicas ou das relações humanas, é
muito provável que não sejamos capazes de reconhecer todo o conjunto de
regras que regem os acordos, as promessas, as expectativas, os segredos, e assim
por diante. Portanto, causas (ações) e efeitos desejados (resultados) nem sempre
estão diretamente relacionados, muitas vezes possuirão mecanismos complexos
de entendimento, e algumas vezes poderão até operar de forma contraditória,
com efeitos contrários ao esperado sendo produzidos por uma ação.

Um exemplo de relações contraditórias encontra-se numa escola que
participou de um Programa de Melhoria da Gestão. Em função de como
os professores tomaram os conteúdos que estudaram e assumiram
os resultados que deveriam alcançar, passaram a adotar mecanismos
bastante rígidos para melhorar as notas dos alunos nas avaliações
estaduais e nacionais.
Sentindo-se ameaçados e pressionados pelos professores, os alunos
começaram a estudar menos, a colar nas provas mensais, a faltar nas
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aulas e nos plantões de reforço escolar e a entrar em conflito com os
professores, o que prejudicou ainda mais a aprendizagem e teve
influência negativa no desempenho dos alunos nas avaliações estaduais
e nacionais.
No campo social, ainda que muitas vezes queiramos estabelecer relações
causais entre as coisas, os caminhos costumam ser bastante desafiadores e
diferentes daqueles utilizados nas ciências naturais. Para cada lei física universal
que os físicos descobrem e nos apresentam, como a Lei da Gravidade, somos
capazes de descobrir centenas de “leis não físicas”, particulares a cada contexto
organizacional ou comunitário.
Ainda assim, é comum nos depararmos com métodos de avaliação cuja linguagem mais se aproxima dos chamados “métodos experimentais”, oriundos das
pesquisas no campo das ciências naturais. Tais métodos consistem basicamente
na comparação entre grupos semelhantes que recebem (experimentam) e não
recebem (não experimentam) uma dada intervenção a fim de se isolar a causa
e relacioná-la aos efeitos. É como se um grupo de famílias X recebesse recursos
provenientes de um Projeto de Transferência de Renda, e uma avaliação de resultados o comparasse a um grupo de famílias Y que não recebe tais recursos.
A intenção é investigar qual a diferença entre esses dois grupos em termos de
desenvolvimento econômico. Ao fazer isso, estamos investigando o que teria
acontecido com o grupo tratado se ele não tivesse feito parte do Programa. Esses métodos experimentais utilizam técnicas quantitativas bastante avançadas
para comparar os resultados.
Vejamos um exemplo: na figura 3, a seguir, uma população de pessoas
que sofre de dores de cabeça fortes e constantes é convidada para
participar do teste de um novo medicamento. Além das dores de
cabeça, essas pessoas são selecionadas por possuírem determinadas

32

cartilha cnm.indd 32

20/01/16 16:45

Guia Metodológico para Monitoramento e Avaliação Participativa das
Ações Municipais

características semelhantes, tais como faixa etária, etnia, padrões de
alimentação, hábitos esportivos e ocupação profissional. Divididas em
dois grupos de igual tamanho, e com características similares, em um
deles os participantes recebem uma determinada dose do remédio
A, um analgésico. Enquanto isso, o grupo 2 não recebe o remédio A.
Imaginemos então que no grupo 1 os usuários relatem redução das
dores de cabeça em um percentual maior do que os usuários do grupo
2, que não utilizaram o medicamento.
Figura 3 – Exemplo de análise utilizando modelo experimental
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Imaginemos então que alguns testes matemáticos mostrem que os
resultados do grupo 1 são realmente melhores do que os do grupo
2, atestando que o remédio A tem efeitos benéficos para o grupo 1
em comparação ao grupo 2, que não usou remédio. Aqui teríamos
boas chances de dizer que o uso do remédio A contribui fortemente
para a melhoria das dores de cabeça. Grosso modo, assim podemos
exemplificar a lógica dos estudos experimentais, ainda que vários tipos
de combinações diferentes dessa aqui ilustrada sejam possíveis.
Ainda que estudos dessa natureza sejam feitos em algumas situações
sociais, sabemos que muitas vezes é inviável realizar tais comparações. Isolar
populações, equivaler grupos, realizar testes estatísticos complexos, definir
grupos para testar uma nova política, quando todos precisam ter acesso a um
direito básico, são muitas vezes tarefas política e financeiramente inviáveis e
muitas vezes consideradas na contramão da ética. Por isso costumamos utilizar
outras maneiras para identificar a causalidade nas ações sociais, para comparar
pontos de partida e de chegada, e para reunir elementos que ajudem a produzir
aprendizagem e decisão. Vejamos uma dessas possibilidades.
Muitas vezes, quando queremos comparar um ponto de partida com um ponto
de chegada, ou seja, quando queremos saber se uma determinada iniciativa,
depois de realizada, mudou a realidade da vida das pessoas, podemos usar os
chamados estudos comparativos. Para sua realização, estes estudos podem se
beneficiar muito de critérios que possam ser comparados ao longo do tempo,
havendo um antes e um depois.
Para estabelecer a base de comparação, usamos os chamados estudos de Linha
de Base. Estes estudos consistem no uso de critérios claros para definir como é
a realidade que receberá a iniciativa, antes de recebê-la. Se trabalhamos com
um Programa de Incentivo ao Emprego Formal em um dado Município, pode
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ser importante que o estudo de linha de base (fotografia da iniciativa no início
da intervenção) nos aponte que no início do Programa havia um determinado
número de pessoas na informalidade. Algum tempo depois, uma nova aferição
e uma análise comparativa permitirá supor que o Programa contribuiu para
diminuir ou não o número de trabalhadores na informalidade.
Os estudos de linha de base irão produzir retratos precisos das condições iniciais
de um conjunto de indicadores que a iniciativa deseja transformar. Servirão para
traçar uma base de referência (ponto de partida) a partir da qual as mudanças
poderão ser comparadas e medidas. São estudos que poderão permitir que
a importância de uma iniciativa seja conhecida. Se muitas vezes ouvimos
afirmações como “Reduzimos em 80% a taxa de mortalidade infantil”, os
estudos de linha de base querem trazer dados consistentes para respaldar ou
questionar este tipo de afirmação.
Figura 4 – Estudos de Linha de Base e sua utilidade na Avaliação de Resultados

Na figura anterior, reparemos que a taxa de mortalidade infantil é tomada como
um dos indicadores do estudo de linha de base. Depois do Projeto realizado,
passado o tempo em que se esperava observar mudanças, percebe-se que
o Indicador cai, indo de 25 para 5, demonstrando uma redução de 80% ((255)/25). Mas será que este resultado se deu apenas em consequência das ações
realizadas? Será que outra população não beneficiada apresenta a mesma
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redução? Tocamos aqui em uma questão importante. As relações de causalidade
entre uma ação e um resultado poderão sempre ser questionadas, e isto é um fato
comum no campo da avaliação. No caso em questão, pode-se utilizar alternativas
metodológicas para construir explicações que nos levem a afirmar que a iniciativa
contribuiu de maneira decisiva para a redução da mortalidade infantil. A relação
entre a iniciativa (a ação) e o resultado (a queda na mortalidade) poderia ser
investigada qualitativamente, por meio de entrevistas com a comunidade e
com os profissionais de saúde. Seria fundamental, neste caso, compreender se
alguma outra ação poderia ter melhorado o indicador. Vejamos na história a
seguir um caso em que este fenômeno aparece.
Uma cidade estava bastante preocupada com a sua taxa de mortalidade
infantil. Nas regiões periféricas, que apresentavam níveis de mortalidade
equivalentes a 25 por mil nascidos vivos, a população estava revoltada
com a morte de crianças, já histórica na região. Depois de muita pressão
sobre a prefeitura e a Secretaria de Estado da Saúde, as equipes do
Programa Saúde da Família foram ampliadas e um novo sistema
de referência e contrarreferência foi inaugurado, para garantir que
houvesse mais qualidade no atendimento pré-natal e a garantia de leitos
obstétricos para o nascimento das crianças. Dois anos depois, o número
de óbitos havia caído em 80% e a prefeitura comemorava o número
apontado pelo sistema de informação da Secretaria Municipal de Saúde.
Uma avaliação realizada pela Secretaria do Estado, no entanto, produziu
descobertas surpreendentes para todos. Ao mesmo tempo que os
serviços de saúde municipais haviam melhorado, por meio da ampliação
do número médio de consultas por gestante e garantindo seu acesso ao
parto normal e humanizado, vinha da Secretaria Estadual de Educação
uma outra grande contribuição para a diminuição da mortalidade: o
Programa de Educação de Jovens e Adultos (EJA) tinha alcançado enorme
sucesso nos bairros mais periféricos da cidade e garantido a ampliação
da escolarização da população, bem como sua participação em diversas
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atividades de geração de renda, fomentando cooperativas de mães e
gestantes trabalhadoras, em parceria com as associações de moradores.
Com acesso a escola e a renda, as futuras mães melhoraram o cuidado
consigo mesmas e com o futuro bebê, o que garantiu um pré-natal mais
adequado e, sobretudo, um primeiro ano de vida mais saudável para as
crianças.
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6 Construindo um Plano Participativo
de Monitoramento e Avaliação
Neste capítulo, queremos articular alguns dos principais conceitos ilustrados
no capítulo anterior, introduzindo a premissa da participação. Introduzimos
esta premissa pelo reconhecimento de que não se influencia positivamente
o desenvolvimento humano de uma comunidade de maneira autocrática
e centralizada. A participação é um valor democrático que embasa práticas
consistentes de transformação da sociedade e, neste sentido, embasa também
os processos de monitoramento e avaliação.
Entretanto, antes de ingressar de maneira mais direta no manejo da participação,
tomemos o esquema a seguir como ilustrativo de sete etapas metodológicas às
quais queremos dar ênfase neste capítulo. Depois de apresentá-lo na figura a
seguir, queremos percorrer cada uma de suas etapas com a premissa de que
cada uma delas será fruto de construção coletiva.
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Etapa 1 – Reunir os atores interessados
A depender de como se deu o processo de planejamento de determinado
projeto, programa ou política, pode estar evidente quais são seus principais
interessados. Como abordado nos conceitos de planejamento participativo e
estratégico, a participação de diferentes atores dos governos, das empresas e
das organizações da sociedade civil é fundamental para construir estratégias
que favoreçam o desenvolvimento humano em um determinado território.
Em complemento, são também estes os grupos de atores a serem envolvidos
nos processos de monitoramento e avaliação. Como apresentamos no
capítulo anterior, os atores interessados são as pessoas e organizações que têm
relações diretas com o projeto, programa ou política em questão, e que podem
ser positiva ou negativamente afetados por eles, que os financiam ou os apoiam
tecnicamente, e que são capazes de influenciar sua sustentabilidade.
Nesse sentido, seu envolvimento nas etapas de planejamento, monitoramento
e avaliação de uma iniciativa é visto como crucial para o sucesso das ações. É
com eles que se deve pactuar os processos e é com eles que se deve discutir
os sucessos e os fracassos, os ajustes ou as mudanças de caminho. Qualquer
iniciativa que escolha um caminho de centralização e de desatenção para com
os atores interessados corre grandes riscos de perder o sentido e o apoio da
comunidade.
Em um determinado Município da região Norte do Brasil, surgiu
a oportunidade de um bom investimento com foco na reinserção
socioeconômica de crianças e jovens em situação de uso abusivo de
álcool e drogas. O investidor propôs a criação de um Fórum Municipal
Antidrogas, inicialmente coordenado pela secretaria de assistência
social local. Percebendo a oportunidade, a secretaria estendeu o
convite ao presidente do Conselho Municipal Antidrogas – Comad, e ao
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presidente do Conselho Municipal em Defesa dos Direitos das Crianças e
Adolescentes - CMDCA, a três ONGs que trabalhavam com apoio à infância
e juventude no Município, além de dois técnicos da secretaria de saúde
e às coordenadoras dos serviços de educação infantil e de educação
de nível médio da secretaria de educação. A associação comercial foi
também convidada para a reunião, uma vez que ela coordenava ações de
doação de roupas e brinquedos dos lojistas para os abrigos e as escolas
e também a viabilização de inclusão de jovens no mercado de trabalho
local. Com esses atores reunidos, o investidor apoiou um processo de
planejamento que ajudou na identificação de prioridades e na construção
de estratégias que pudessem superar esses problemas. O grupo optou
por criar ofertas de tratamento por meio das seguintes ações: realização
de um cuidadoso processo de formação das educadoras para a prevenção
ao abuso de álcool e drogas; realização de um protocolo de atendimento
integrado da saúde, assistência social e segurança aos usuários de álcool
e drogas em situação de vício; implantação de um sistema integrado
de informações que ajudasse os diferentes atores a trocar informações
sobre o atendimento de crianças, adolescentes, jovens e suas famílias; e,
por fim, uma iniciativa que criasse oportunidades de emprego para os
jovens após o tratamento. Depois de implantadas, todas as ações foram
monitoradas mensalmente nas reuniões do Fórum e obtiveram grande
sucesso no Município. O centro de tratamento foi criado, políticas de
prevenção nas escolas foram implementadas e os técnicos do SUS10 , do
SUAS11 e da segurança (delegacias) passaram a colaborar e acompanhar
os casos mais dramáticos, ampliando em muito sua resolutividade.Para
concluir, é fundamental o reconhecimento de que um grupo será capaz
de sustentar bons processos de planejamento, monitoramento
Sistema Único de Saúde (SUS).

10

Sistema Único da Assistência Social (Suas).

11
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e avaliação conforme for mobilizado, motivado e nutrido por suas
lideranças e que, em momentos de mudanças, o bastão seja passado
de forma responsável, evitando as descontinuidades e o desperdício de
recursos e de todo um trabalho. Neste sentido, é importante que uma
ou duas pessoas responsabilizem-se pela mobilização e manutenção do
grupo. Com atitudes de incentivo, organização dos encontros, apoio,
acolhimento, integração, registro e manejo de diferenças e conflitos,
a coordenação do grupo é função essencial para o desenvolvimento
deste trabalho.

Etapa 2 – Formular perguntas
Como afirmamos anteriormente, as perguntas são o ponto de partida dos
processos de monitoramento e avaliação. Elas definem e comunicam aquilo que
é necessário saber, dão direção ao trabalho e permitem que diferentes atores
partilhem os mesmos focos de observação, ainda que com interesses diversos.
As perguntas podem estar voltadas a diferentes focos, e podem estar tanto mais
relacionadas àquilo que se planejou (os objetivos, estratégias e metas), quanto
a outros conteúdos que emergiram ao longo do desenvolvimento do trabalho.
Se o processo de planejamento foi consistente o suficiente para apontar
objetivos (resultados esperados), estratégias (maneiras de alcançar os resultados
esperados), e metas para cada uma delas (resultados intermediários para cada
etapa), é possível que as perguntas de avaliação já estejam evidentes, e precisem
ser apenas reconhecidas e respaldadas pelos interessados. Tomemos um
exemplo:
Um projeto municipal voltado a jovens gestantes, entre 15 e 19 anos,
tinha o objetivo de garantir que elas não abandonassem a escola em
razão da gravidez. O projeto foi elaborado quando as secretarias de
saúde e educação reconheceram que uma menina entre 15 e 19 anos
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que não havia engravidado tinha dez vezes mais chance de concluir o
ensino médio em comparação a uma adolescente gestante. Depois
de montar estratégias que compreendiam atenção domiciliar, reforço
escolar, apoio ao enxoval, grupos terapêuticos e ofertas de incremento
de renda para sua família, diferentes perguntas guiavam os processos de
monitoramento e avaliação, conforme mostra o quadro a seguir.
Quadro 2 – Exemplos de perguntas e indicadores de monitoramento e avaliação

Haverá outros casos, no entanto, nos quais as perguntas de avaliação
poderão não estar evidentes na etapa de planejamento ou, ainda, que novas
perguntas precisem ser realizadas do ponto de vista dos atores interessados.
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É nessas situações que os objetivos do projeto, programa ou política devem
ser considerados, mas que outras perguntas poderão surgir. Uma dica para
apoiar um grupo a construir perguntas é sugerir que as pessoas trabalhem
individualmente, e depois coletivamente, a seguinte sentença: o que realmente
eu quero saber sobre esta iniciativa?

Etapa 3 – Construir e eleger indicadores
Assim como os ponteiros de um relógio indicam as horas ou as marcas de um
termômetro indicam a temperatura, também em monitoramento e avaliação
utilizamos ponteiros ou marcas com a função de indicar as ações. A estas marcas
costumamos denominar indicadores.
Indicadores são informações que demonstram o estado de determinada
situação, como a taxa de mortalidade infantil tomada como um indicador da
condição de saúde de uma população de um Município. Se o resultado é alto,
como 25 por mil nascidos vivos, supomos que há graves problemas no sistema
de saúde, porque não é normal ou esperado atualmente que 25 crianças, a cada
mil nascimentos, morram até o primeiro ano de vida, de acordo com parâmetros
médios observados em diversos países.
Os indicadores podem ser capazes de nos ajudar a perceber se algo vai
bem ou se vai mal, se é muito ou pouco, se é forte ou fraco, se é grande ou
pequeno, sendo formas auxiliares para medir as coisas, desde que existam
parâmetros de comparação. Muitas vezes pensamos apenas nos indicadores
como conceitos quantitativos, tais como o Grau de Alfabetização, Evasão Escolar,
Mortalidade Proporcional, Número de casos de HIV positivo, IDH12 , Taxa de
Desemprego, Taxa de Homicídios, entre tantos outros. Mas podemos também
trabalhar com indicadores qualitativos, já que variáveis qualitativas também são
importantes para nos ajudar a compreender uma situação, tais como: vínculo
12

Índice de Desenvolvimento Humano.
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com o projeto, autoestima dos participantes, habilidades de gestão, etc.
Nesta relação entre indicadores quantitativos e qualitativos, devemos estar
atentos ao fato de que tendemos a tratar com mais desenvoltura dos indicadores
quantitativos, sobretudo porque muitos deles já fazem parte de nossa cultura.
Ouvimos falar do crescimento do Produto Interno Bruto quase todos os dias nos
jornais, do Saldo da Balança Comercial, do IDH, das dezenas de dados publicados
por órgãos estatísticos como o IBGE13 , IPEA14 , e assim por diante.
Já os indicadores qualitativos tendem a fazer mais sentido quando construídos
para situações particulares, ou muitas vezes quando explicitados de maneira mais
detalhada, o que é desnecessário para boa parte dos indicadores quantitativos.
Voltaremos a isso mais adiante.

Qual a diferença entre indicador e índice?
Em uma análise superficial, índice e indicador possuem um mesmo
significado. Mas, na verdade, um índice é um valor agregado, ou seja,
um valor obtido por meio de uma operação matemática que agrega
diferentes valores ou indicadores neste cálculo. Por exemplo, para se
calcular o IDH, levam-se em conta os seguintes indicadores: Expectativa
de Vida ao Nascer (que indica a provável longevidade de um sujeito), os
Anos Médios de Estudo e Anos Esperados de Escolaridade, e o Produto
Nacional Bruto (PNB) por pessoa. Estes três indicadores são tratados
numa equação e produzem um novo número, um índice composto, que
numa escala de 0 (mínimo) a 1 (máximo) representará a classificação da
população correspondente. Um índice como o IDH fornece uma medida
sobre o desenvolvimento e permite a comparação entre países, Estados,
Municípios ou regiões, bem como consigo mesmos, ao longo do tempo.
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas.

13

14
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Assim, nem todo indicador é um índice, mas todo índice pode ser um
indicador.
Como se seleciona ou se constrói um indicador?
Para definir um indicador é preciso ir fundo em algo que está na base de todo
bom processo de monitoramento e avaliação: formular boas perguntas e ir atrás
do que realmente é necessário para respondê-las. Quando fazemos perguntas
que queremos responder, passamos imediatamente a pensar em como iremos
respondê-las, e é neste momento que podemos pensar em indicadores.
Se quisermos saber, por exemplo, “em que medida a ampliação da coleta e
tratamento de resíduo sólido no Município contribuiu para a melhoria das
condições de vida da população?”, nos ocorre questionar: mas o que demonstrará
(indicará) que as condições de vida mudaram?
No caso em questão, podemos esperar uma variação positiva na taxa de
mortalidade infantil. Podemos também esperar uma redução no percentual de
mortes por doenças infectocontagiosas. Isto dentro de um ou dois anos a partir
da mudança do sistema de coleta e tratamento dos resíduos sólidos. Contudo,
podemos também construir um indicador qualitativo, tal como o sentimento de
Pertencimento dos Moradores ao Bairro, supondo que depois da coleta e do fim
do lixo espalhado pelas ruas e do mau cheiro, os moradores passaram a ter outro
comportamento em relação ao lixo produzido, a circular com mais alegria no
bairro onde moram e não mais se envergonhar de viver num lugar ridicularizado
pela população do Município.
Nos processos de monitoramento, os indicadores em geral estão mais
relacionados às metas que foram compromissadas ou a alguns aspectos da
programação do projeto, programa ou política que se quer investigar. Já nos
processos de avaliação, os indicadores nascerão das perguntas de avaliação
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construídas e pactuadas pelos atores interessados. Neste sentido, os indicadores
são tão passíveis de pactuação quanto as próprias perguntas, pois eles serã
complementos fundamentais às perguntas de avaliação. Vejamos alguns
exemplos nos quadros a seguir.
Quadro 3 – Exemplo de perguntas e indicadores de monitoramento
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Pelo quadro anterior podemos ver que as práticas de monitoramento de
diferentes projetos ou programas podem tomar diferentes caminhos, com
aspectos quantitativos e qualitativos sendo apontados nos indicadores. O quadro
nos dá ideia de quão importantes podem ser as práticas de monitoramento
para dar transparência aos processos e para corrigir eventuais falhas capazes de
comprometer tudo aquilo que está compromissado. E o mais importante é saber
que não haverá gestão por resultado que não se ancore em um forte processo
de monitoramento.
Quadro 4 – Exemplo de perguntas e indicadores de avaliação

47

cartilha cnm.indd 47

20/01/16 16:45

Guia Metodológico para Monitoramento e Avaliação Participativa das
Ações Municipais

Como vimos, os indicadores são ferramentas auxiliares para responder às
perguntas de avaliação, podendo atuar como sentinelas de aspectos que
precisam ser percebidos e tratados. Como podemos ver nos quadros anteriores,
uma pergunta de avaliação pode ser ampla demais, complexa demais. Da mesma
forma, a realidade é cheia de detalhes e nuances, de aspectos que podem ser
mais ou menos conhecidos. A ideia é que os indicadores funcionem como
recortes daquilo que mais interessa; recortes de aspectos sensíveis o suficiente
para nos mostrar que algo não vai bem no conjunto da intervenção.
É neste sentido que se tornou uma recomendação clássica dizer que os
indicadores precisam ser específicos, mensuráveis, atingíveis (alcançáveis),
relevantes e rastreáveis. Ou seja, precisos na sua definição daquilo que medem,
passíveis de mensuração para que produzam conhecimento, possíveis de serem
alcançados para que as mudanças sejam percebidas, sensíveis para atestar as
transformações desejadas e passíveis de comparação ao longo do tempo.

Etapa 4 – Definir formas de colher informação
Uma vez que as perguntas e os indicadores já foram pactuados, os processos
de monitoramento e de avaliação entram na fase chamada coleta de dados e
informações. É nesta etapa que aquilo que se deseja saber poderá ser conhecido
na realidade; é a fase de pesquisa no campo, de escuta, de leitura.
A fase de coleta possui dois componentes: (a) as fontes de informação e (b)
as técnicas de coleta de informações. As fontes de informação são o que ou
quem pode revelar aquilo que é preciso saber, podendo ser pessoas, relatórios
ou objetos inanimados (um prédio abandonado, por exemplo). As técnicas de
coleta de informações são as maneiras mais adequadas para que as fontes de
informação revelem aquilo que se deseja saber. Vejamos, no quadro a seguir, um
resumo das principais fontes de informação e formas de coleta de dados a elas
associadas.
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Quadro 5 – Exemplos de fontes e formas de coleta de dados

MEC15, DATASUS16,

Para cada fonte de informação haverá uma técnica mais ou menos adequada
para colher informações. Para populações não alfabetizadas (crianças e adultos),
não se deve, por exemplo, utilizar questionários autoaplicáveis. Para coleta de
dados em salas de espera ou na rua, quando as pessoas estão circulando, não se
deve utilizar roteiros extensos. Em situações de grupos que estão em conflito, é
inadequado usar entrevistas em grupo, como os grupos focais ou as reuniões.
15

Ministério da Educação (MEC).

16

Sistema de informações do SUS (DATASUS).
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Outra lembrança importante é que cada atividade de coleta precisará de um
roteiro específico, seja um questionário mais estruturado, seja um roteiro com
perguntas guias. O preparo desses instrumentos e o preparo dos profissionais
entrevistadores, observadores ou visitadores é fator determinante para a
qualidade do processo. Para ajudar nas escolhas que cada grupo precisará fazer,
resumimos no quadro a seguir alguns critérios de decisão.
Quadro 6 – Principais técnicas de coleta de dados

Um fator que pode baixar os custos e ampliar a qualidade técnica dos processos
de monitoramento e avaliação é o envolvimento de faculdades ou universidades
locais como parceiras do projeto, programa ou política, ainda que sejam como
parceiros avaliadores. A contratação de empresas ou consultores que realizam
avaliação também pode elevar bastante os custos e deve ser avaliada caso a caso.
A seguir listamos alguns critérios que podem ser utilizados para a contratação de
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empresas e consultores. Não tratamos aqui do conjunto de exigências associadas
aos processos de licitação, mas apenas de algumas variáveis complementares.
•

•

•

•
•

Comprovada capacidade técnica de realizar avaliações, o que
pode ser verificado em um portfólio da empresa e em seu site,
com eventual diálogo com clientes anteriormente atendidos.
Idoneidade política e fiscal, que pode ser verificada tanto com
clientes anteriormente atendidos quanto com as informações
fiscais.
Capacidade técnica dos profissionais avaliadores, o que pode
ser verificado pela análise de currículos e em diálogos com
clientes atendidos.
Seriedade e capacidade de escuta dos profissionais avaliadores,
o que pode ser verificado em reuniões prévias à contratação.
Contratar empresas ou consultores cuja residência é próxima
ao local do projeto reduz radicalmente os investimentos em
viagens.

Etapa 5 – Analisar as informações
O processo de análise de informações diz respeito a transformar as informações
coletadas em conclusões ou juízos que tragam respostas diretas, consistentes
e cuidadosas para as perguntas de avaliação. Gráficos, tabelas, fotografias,
vídeos e textos de diferentes orientações (mais descritivos ou mais analíticos,
mais jornalísticos ou mais literários) poderão ser utilizados como os produtos da
análise. Sejam quais forem os produtos da análise, é fundamental que se leve em
conta quatro questões:
a)

As análises das informações e dados respondem as
perguntas de avaliação?
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b)

Elas estão bem organizadas, com clareza e objetividade?

c)

Elas estão consistentes e trazem segurança para os
interessados?

d)

Elas são cuidadosas com as pessoas e as organizações
envolvidas (por exemplo, preservando a sua identidade)?

Uma dica importante é reservar tempo para a atividade de análise de informações
e dados. O tempo necessário é sempre maior do que o estimado e, a depender da
orientação do estudo, sobretudo da presença de muitas questões qualitativas,
é comum que a fase de análise tome muito tempo. Como os processos
de monitoramento e avaliação precisam trazer respostas nos momentos
combinados e adequados, é preciso tomar muito cuidado para que a partir da
coleta de dados o processo não se perca, distanciando-se das necessidades dos
atores interessados.
Mais uma vez sugerimos: se você vai trabalhar com muitos números, gráficos e
tabelas, procure a ajuda de um técnico em matemática ou estatística e de alguém
que lide bem com softwares (planilhas eletrônicas ou programas específicos de
gestão de dados); se você vai lidar com muitas informações qualitativas, procure
ajuda de alguém que já trabalhou com isso, como um pesquisador ou mesmo
alguém que tenha feito mestrado usando técnicas qualitativas de análise. Os
processos de monitoramento e avaliação podem se beneficiar muito de sua
capacidade de agregar diferentes talentos.

Etapa 6 – Comunicar resultados
A comunicação de resultados é uma atividade bastante relacionada à fase de
análise. À medida que a análise precisa saber quais produtos irá produzir, para
poder ser realizada, e à medida que estes produtos estão voltados a produzir
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conhecimento, diálogo e apoio na tomada de decisão pelos atores interessados,
é fundamental que os produtos e as estratégias de comunicação sejam pensados
em razão dos atores interessados, suas demandas, expectativas, interesses
geopolíticos, e sejam trabalhados par e passo com as atividades de análise.
A seguir listamos algumas perguntas que poderão ajudar a planejar os
processos de comunicação de resultados, para depois exibir um quadro em que
procuramos tratar dos conteúdos tradicionalmente esperados para os relatórios
de monitoramento e avaliação.
a)

Quais atores serão comunicados dos resultados da avaliação?

b)

Quais tipos de produtos e linguagens são mais adequados

c)

De tudo aquilo que o monitoramento e/ou avaliação revelaram, o que
deve constar em cada produto ou peça de comunicação?

d)

Como cuidar para que não sejamos acusados de esconder, maquiar ou
falsear informações?

53

cartilha cnm.indd 53

20/01/16 16:45

Guia Metodológico para Monitoramento e Avaliação Participativa das
Ações Municipais

Quadro 7 – Orientações para a comunicação de resultados

Também nesta etapa pode ser interessante lançar mão de um profissional de
comunicação pública que domine as diferentes técnicas.
Na página a seguir, demonstramos como um pequeno Município brasileiro
organizou sua matriz de monitoramento do projeto e como a utilizava nas
reuniões mensais do comitê de gestão participativa.
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7 Considerações finais
A gestão de políticas públicas, em especial as políticas sociais, é um dos principais
desafios para nossa civilização ao longo das próximas décadas. A União, os
Estados e Municípios, as organizações multilaterais, as empresas, as organizações
da sociedade civil, os movimentos e cada cidadão são cada vez mais sabedores
de quantos recursos estão disponíveis para superar os históricos padrões de
desigualdade e para ajudar na construção de padrões de desenvolvimento cada
vez mais inclusivos, responsáveis e sustentáveis.
Na longa caminhada que temos pela frente, somos também sabedores do quanto
os processos de gestão plurais, transparentes e responsáveis poderão favorecer
os resultados das iniciativas, com o compromisso de erradicar a pobreza, de
garantir os direitos fundamentais de todos os seres humanos e de utilizar os
recursos naturais de maneira sustentável. Dispositivos de gestão tais como
o planejamento, o monitoramento e a avaliação terão mais sentido à medida
que estiverem a serviço desses propósitos, cultivarem seu sentido social para os
interessados e evitarem estruturas paralisantes, cerceadoras e burocráticas.
Como procuramos trabalhar ao longo deste texto, produzir processos de
formulação, monitoramento e avaliação participativos pode operar mudanças
significativas na direção do pluralismo, da transparência e da responsabilidade
pelas quais advogamos, crentes que somos na potência dos processos
micropolíticos, em cada organização, em cada instituição, território e grupo,
como ativadores da implicação atenta e ativa dos sujeitos nos processos sociais
ao seu redor.
Sustentar a participação é exercer e dar vazão aos valores democráticos que
fundamentam nossos contratos sociais. Neste sentido, trazer e inscrever a
democracia em cada iniciativa com as quais nos comprometemos, como gestores,
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técnicos, consultores, usuários ou investidores, é dar à democracia campo para
seu florescimento e fortalecimento. Cidadãos que governam, cidadãos que
influenciam, cidadãos que se reconhecem, observam e formulam, na qualidade
de agentes de um processo democrático forte nos seus princípios e sentido, mas
sensível, responsivo e inclusivo na sua capacidade de perceber as várias formas
de diferenças, para fazer a vida social e a cidade a partir delas.
Talvez estejam aí as grandes oportunidades com que nos brindam os processos
de monitoramento e avaliação. Pelo quanto nos pedem de pluralismo ao
identificar atores e com eles pactuar critérios com os quais iremos investigar,
debater, aprender e decidir sobre aquilo que afeta a vida social e particular de
cada cidadão. Pelo quanto nos pedem de sensibilidade, ao julgar um objeto
não apenas pela sua eficiência econômica, mas por sua potência política, seu
sentido ético e sua relevância socioambiental para uma determinada população
ou para um país inteiro. Pela coragem que nos exigem ao confrontar os grupos
com a necessidade de fazer escolhas, de apontar falhas, de fortalecer práticas, de
influenciar as políticas e de corrigir rumos.
Se há entre os leitores aqueles um tanto amedrontados com quanta técnica cabe
nos processos de monitoramento e avaliação, nosso convite é para que a técnica
seja estudada em seus sentidos políticos, e que as práticas de monitoramento e
avaliação possam ser experimentadas na qualidade de uma aliança indissociável
entre técnica e política, entre técnica e ética.
Será a qualidade das relações entre os atores, bem como suas intenções, o que
poderá criar os espaços necessários para monitorar e avaliar. Daí em diante, é
manter o diálogo e cuidar do processo, para que o ato de avaliar não se distancie
dos atores e sequestre para si o poder de anunciar verdades, sua grande e
principal armadilha.
Caberá a cada grupo fazer suas construções e suas escolhas, enquanto forja
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nos espaços criativos que for capaz de produzir, tanto a potência investigativa
quanto a capacidade cuidadora que precisarão caminhar juntas para fazer das
práticas de monitoramento e avaliação tributárias da democracia forte.
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Sites:
Associação Americana de Avaliação: http://www.eval.org (em inglês)
Confederação Nacional de Municípios: http://www.cnm.org.br
Departamento de Informática do SUS (DATASUS):
http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php
Índice de Desempenho do Sistema Único de Saúde (IDSUS):
http://portal.saude.gov.br/portal/saude/area.cfm?id_area=1080
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE): http://www.ibge.gov.br
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA): http://www.ipea.gov.br
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP):
http://portal.inep.gov.br/
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio: http://www.objetivosdomilenio.org.
br/ e indicadores e metas com base municipal: http://www.portalodm.com.br/
Página da Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação do Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome (SAGI/MDS):
http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/FerramentasSAGI/index.php?group=1
Portal MyMandE: http://www.mymande.org/ (em inglês, com tradução pelo
Google)
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – Escritório Brasil:
http://www.pnud.org.br/home/
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Projeto Desenvolvimento de Capacidades para o Desenvolvimento Humano
Local: http://cdhl.cnm.org.br/
Red de Monitoreo de Monitoreo e Evaluación de América Latina y el Caribe:
http://redlacme.org
Red de Seguimiento, Evaluación y Sistematización de América Latina y El Caribe:
http://www.relacweb.org
Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação:
http://redebrasileirademea.ning.com
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