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*** 
 
ponto de vista : Fortalecimento da sociedade civil 
 
Desde o final da guerra fria e com a diminuição da ajuda aos regimes vinculados às 
respectivas alianças, tem havido um marcado ressurgimento do interesse em 
conceitos como governabilidade, sociedade civil, poder local, prestação de contas e 
transparência.  Inicialmente, as organizações não governamentais foram 
identificadas como os interlocutores naturais dos governos e das agências inter-
governamentais interessadas em promover a Sociedade Civil.  Entretanto, mais 
recentemente muitas agências tem percebido que as ONGs, em si mesmas, não são 
sinônimo de Sociedade Civil.  O INTRAC, tem procurado monitorar e se engajar no 
debate sobre os meios mais efetivos e apropriados de dar apoio à Sociedade Civil  
 
No final dos anos 90, uma nova ortodoxia surgiu, a qual deu à Sociedade Civil um 
papel chave no processo de desenvolvimento.  Cientistas políticos reconfirmaram o 
papel da Sociedade Civil como o contrabalanço ao totalitarismo, ao mesmo tempo, 
os economistas afirmavam que a Sociedade Civil poderia assegurar o crescimento 
com equidade. 
Isto levou a que agências oficiais, fundações, organizações filantrópicas privadas e 
ONGs apoiassem um conjunto grande de programas destinados a fortalecer a 
Sociedade Civil.  Certamente, em algumas partes do mundo a principal fonte de 
ajuda externa está agora destinada a apoiar a Sociedade Civil, particularmente na 
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antiga União Soviética, na Europa Central e do Leste; e isso acontece também em 
outras regiões como África e Ásia. 
 
O INTRAC continua a pesquisar e avaliar atividades relacionadas ao apoio à 
Sociedade Civil.  Por exemplo, temos avaliado o papel das Igrejas no trabalho de 
influência de políticas na África, analisado os vínculos entre o governo local e ONGs 
e avaliado programas de apoio à Sociedade Civil em países como Índia, 
Bangladesh, Nicarágua e Bolívia.  No momento, o INTRAC está começando um 
novo programa sobre a Sociedade Civil, em conjunto com várias agências, para 
avaliar a relação entre a abordagem teórica e os seus resultados práticos.  São 
poucas as evidências de que os novos programas de apoio à Sociedade Civil 
tenham sido analisados de forma rigorosa.  Ainda mais, cabe perguntar se são 
válidas as suposições feitas sobre o impacto positivo da Sociedade Civil na vida 
política e no desenvolvimento.  Será que a redescoberta deste elemento político tem 
servido apenas para refazer as abordagens errôneas do passado apolitico?  Ou será 
que tem permitido que as pessoas vivendo em pobreza possam ser escutadas? 
 
O INTRAC vai explorar vários temas que se entrecruzam: 
A natureza do Estado e sua relação com a Sociedade Civil (seja o Estado em 
transição, estável ou envolvido em conflitos internos): estudos anteriores tem 
concluído que um Estado débil não é um contexto ideal para a emergência de uma 
Sociedade Civil forte.  Entretanto, em muitas regiões do mundo, programas de 
fortalecimento da Sociedade Civil têm acompanhado importantes transições no 
Estado, mais claramente na antiga União Soviética e no bloco de países do Leste 
antes vinculado à União Sovietica.  Outras formas de transição para a democracia 
tem emergido também na África, América Latina e no Sudeste Asiático.  
A abordagem teórica que sustenta a prática dos programas de fortalecimento da 
Sociedade Civil: A principal diferença acontece claramente entre a perspectiva 
“americana”, que prioriza os aspectos formais da democratização (voto, partidos 
políticos e grupos de interesse), e a perspectiva “européia” que considera o apoio à 
Sociedade Civil como um meio para reduzir a pobreza através de melhoras na 
governança, na prestação de contas, a transparência e na participação de grupos 
excluídos.  Quais são as implicações dessas diferentes abordagens? 
A natureza do Fortalecimento Institucional no contexto da Sociedade Civil: 
muitos programas de treinamento dizem apoiar à Sociedade Civil, mas não é 
evidente que o consigam.  Os programas de treinamento podem ser uma opção fácil 
para os doadores que querem fazer alguma coisa mas não tem um claro 
entendimento do que seja mais apropriado.  O fortalecimento institucional tem sido 
comunmente interpretado como sendo apenas treinamento, e outras abordagens 
mais amplas, que percebem o fortalecimento institucional como uma intervenção 
institucional maior,  continuam sendo negligenciadas. 
Como estão sendo monitorados e avaliados os programas de fortalecimento 
institucional?  Estão mesmo sendo avaliados?  Será que muito do que fazemos tem 
como base simples atos de fé e relações não demonstradas?  Podemos realmente 
mostrar que uma Sociedade Civil forte nos leva a redução da pobreza  ou a um setor 
público mais efetivo?  Qual tem sido o impacto dos programas de apoio à Sociedade 
Civil nos países em transição e quais métodos têm sido usados para avaliar os seus 
impactos? 
Que estratégias e metodologias estão sendo usados para fortalecer e apoiar à 
Sociedade Civil?  Quais são as fortalezas e debilidades das diferentes abordagens e 
experiências?  Quais fatores tem dificultado ou melhorado o impacto em diferentes 
contextos? 
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Esta edição de ontrac aprofunda a análise do conceito e da prática do 
Fortalecimento da Sociedade Civil.  O INTRAC planeja analisar o progresso feito em 
relação aos aspectos chaves do desenvolvimento da Sociedade Civil em nossa 
próxima Conferência de Aniversário de 10 anos: “Falsas expectativas? Reavaliando 
o pensamento e a prática de construção da Sociedade Civil no contexto do 
Desenvolvimento Internacional”.  Na  Conferência esperamos juntar a ampla rede de 
associados do INTRAC, ONGs de países do Norte, de Leste e de Sul, acadêmicos,  
tomadores de decisão, agências de ajuda oficial e fundações privadas, para 
reavaliar o progresso e compartilhar experiências neste campo.  Em preparação a 
Conferência de Dezembro, esperamos ouvir os pontos de vista dos pesquisadores, 
dos tomadores de decisão e dos profissionais sobre este tema e sobre as questões 
que ele coloca. 
 
Escrito por Brian Pratt 
Email: b.pratt@intrac.org 
 
 
Conferência do 10º aniversário do INTRAC 
 
“Falsas Expectativas? Reavaliando o pensamento e a prática de 
construção da sociedade civil no contexto internacional” 
 
A conferência do 10º aniversário do INTRAC vai acontecer em Oxford entre os dias 
13 e 15 de Dezembro de 2001, no Balliol College.  Na Conferência será analisado o 
uso e a operacionalização do conceito de Sociedade Civil, e seu fortalecimento, no 
contexto da desenvolvimento internacional.  O INTRAC vai prover uma  revisão geral 
da literatura e das práticas atuais, a partir dos nossos programas de trabalho e de 
pesquisa.  No particular vamos abordar a relação entre Sociedade Civil e o setor 
privado, bem como o desenvolvimento da Sociedade Civil em situações de conflito.  
A Conferência vai contar com as contribuições de ativistas e de acadêmicos 
buscando obter uma sinergia entre teoria, programas e políticas. 
 
Por maiores informações favor contatar Carolyn Blaxall no INTRAC. 
Email: c.blaxall@intrac.org 
 
 
Publicações e Recursos sobre Sociedade Civil  
 
Publicações do INTRAC 
 
ONGs, Sociedade Civil e Estado 
Construindo a Democracia em Países em Transição 
Andrew Clayton (ed.) 
NGOMPS No. 5, 1996, 277 páginas, ISBN 1-897748-17-5, £17.95 
Este livro apresenta artigos escritos por ativistas e pesquisadores abordando o papel 
das ONGs na Sociedade Civil. Ele inclui artigos temáticos sobre Sociedade Civil, 
estudos de caso na África, Ásia, América Latina e Leste Européio, bem como artigos 
que analisam iniciativas realizadas por ONGs de países do Norte e por doadores.  
 
GOVERNANÇA, DEMOCRACIA E CONDICIONALIDADE: 
Qual é o papel para as ONGs? 
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Andrew Clayton (ed.)  
NGOMPS No. 2, 1994, 136 páginas, ISBN 1-897748-01, £9.95 
A primeira publicação que aborda a questão da “boa governança” e da 
condicionalidade desde uma perspectiva tanto das ONGs do Norte como as do Sul; 
este livro inclui estudos de caso que abrangem um amplo leque de questões 
relacionadas ao papel das ONGs na Sociedade Civil, a influência em políticas1, 
reforma legal e movimentos democráticos. 
 
1. Estamos usando  a expressão “Influência em Políticas” para traduzir “Advocacy”,  palavra de uso freqüente  no 
vocabulário inglês sobre desenvolvimento e sua tradução ao português é polêmica. Refere-se as atividades que 
procuram provocar mudanças em políticas e práticas, idéias e condutas a favor dos setores excluídos diante de 
governos, organizações multilaterais ou empresas. Inclui atividades de lobby e campanha. N do T 
 
 
ONGs e GOVERNOS: 
Uma revisão das práticas correntes de ONGs de países do Sul e do Leste 
Jon Bennet (ed.) 
Promoção do 10º Aniversário: de £12.95 para  £9.95.  
ICVAS No. 3, 1997, 184 páginas, ISBN 1-897748-25-6,  
Este importante livro analisa as complexidades do diálogo entre ONGs e Governos, 
com particular ênfase na questão da governança. As ONGs têm assumido cada vez 
mais uma função política desafiando e redirecionando o status quo em favor de 
abordagens de desenvolvimento que colocam as pessoas no centro das suas 
políticas. O livro inclui uma rica variedade de estudos de casos e contribuições de 
autores de América Central, África, Rússia, Europa de Leste, Sul e Centro da Ásia. 
 
ONGs e DESCENTRALIZAÇÃO NA ÁFRICA 
 
Andrew Clayton 
OPS No. 18, 1998, 43 páginas, ISBN 1-897748-37-X, £7.95 
 
O PAPEL DA IGREJA NA INFLUÊNCIA DE POLÍTICAS: ESTUDOS DE 
CASO DOS PAÍSES DO SUL E DO LESTE DA ÁFRICA  
Sara Gibbs e Deborah Ajulu 
OPS No. 31, 1999, 102 páginas, ISBN 1-897748-51-5, £7.95 
 
Para maiores informações sobre estas publicações, favor contatar Linnea Ploen no 
INTRAC.   
Email: l.ploen@intrac.org 
 
Website recomendado 
e-Civicus 
Esta revista semanal é editada e compilada por  David Barnard e Yzette 
Terreblanche do Programa para Pesquisas do Desenvolvimento (PRODDER) do 
Conselho de Pesquisa de Ciências Humanas (HSRC) na África do Sul,  feita para  a 
Aliança Mundial para a Participação Cidadã (CIVICUS) em Washington, DC.  Para 
fazer uma assinatura enviar um e-mail para news@civicus. 
Para maiores informações visite o website: http://www.civicus.org  
**** 
 
cartas ao editor  
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Confiança na parceria entre ONGs do Norte e do Sul 
 
Prezado  ontrac, 
“A parceria efetiva entre ONGs do Norte e ONGs locais da África somente pode ser 
alcançada num ambiente de respeito mutuo, confiança, valores compartilhados, 
diálogo e aprendizagem” (ontrac Nº 16 Setembro de 2000.)  O que Charles Kazibwe 
escreve é também verdade para Tanzânia onde eu trabalho faz 20 anos.  A questão 
chave é certamente a falta de confiança que as ONGs e doadores do Norte sentem 
em relação às ONGs locais.  Confiança é a base para a relação entre as pessoas, e 
a falta de confiança significa que não haverá futuro possível para nenhum tipo de 
colaboração.  Prestação de contas é certamente uma questão crítica e a falta de 
confiança leva a procedimentos burocráticos impostos as ONGs locais pelas 
organizações do Norte para monitorar o desenvolvimento das atividades e uso dos 
recursos.  Isso custa dinheiro, tempo, energia e flexibilidade. 
 
Os doadores do Norte têm boas razões para serem precavidos. ONGs locais 
freqüentemente têm funcionários que vieram do setor público, que deixaram o 
governo em busca de melhores salários, por tanto, podem procurar acessar fundos 
para seu próprio beneficio.  Por outro lado, as ONGs do Norte pagam muito bem aos 
seus  funcionários no Sul, com salários 20 ou 30 vezes maiores que os nacionais.  A 
questão é: pode o gerente de uma ONG local fazer um trabalho similar ao do 
estrangeiro se for ganhar o mesmo salário?  Eu suspeito que a resposta mais 
provável seja sim!  E ele ou ela poderia dirigir uma ONG local bem melhor do que 
antes quando trabalhava para o governo.  Se como estrangeiro eu quisesse ir para 
Tanzânia e ajudar as pessoas através do meu trabalho e competências, eu deveria 
poder fazê-lo no mesmo nível de salários que os meus colegas locais. 
 
Dr. Massimo Serventi 
Caixa Postal 1498, Dodoma 
Tanzânia  
 
ONGs e Códigos de Conduta 
 
Prezado ontrac, 
 
Li os interessantes artigos escritos por Simon Heap and Julie Gale sobre ONGs e 
Códigos de Conduta (ontrac 17, Janeiro de 2001).  Ambos colocam questões 
importantes que merecem considerações.  Eu concordo que as ONGs deveriam 
adotar  códigos de conduta, mas a questão real é sua implementação.  
Analisando os vários tipos de mecanismos no mundo, podemos ver diferentes tipos 
de abordagens.  De fato, temos escrito vários artigos sobre o mesmo assunto no 
Jornal Internacional sobre Leis para Organizações Não Lucrativas, disponível no 
www.icnl.org.  Uma das abordagens prevê sanções e mecanismos de resolução de 
disputas, que permitem a aqueles lesados pela conduta de uma ONG processar a 
entidade (como por exemplo aconteceu no Kenia).  Outra abordagem prevê somente 
certificação,  ou cancelamento da certificação, no caso de uma atividade 
inapropriada (por exemplo, temos o caso da Associação não-lucrativa de Maryland). 
 
Karla Simon, International Centre for Non-Profit Law 
Email: ksimon@icnl.org 
 
Errata ontrac Número 17, Janeiro de 2001 
Na página 6, em ‘Acrônimos’, ICFM deve-se ler Instituto de Gerentes de 
Arrecadação de Recursos de Organizações de Caridade (Institute of Charity 
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Fundraising Managers). Obrigado a Doug Wakeling, Oficial Executivo de “Alimento 
para os Famintos – Grã Bretanha” (Food for the Hungry - UK), por ter identificado o 
erro. 
 
As opiniões expressas na seção “cartas ao editor” não refletem necessariamente a 
posição do INTRAC. As contribuições dos leitores de ontrac são bem-vindas. O 
INTRAC se reserva o direito de editar as cartas por motivos de espaço. 
*** 
 
Fortalecimento da Sociedade Civil na Ásia Central  
 
O INTRAC está conduzindo um projeto de pesquisa de três anos sobre Sociedade 
Civil na Ásia Central com recursos do Comitê Social e Econômico para Pesquisas no 
Exterior (ESCOR), da Grã Bretanha.  O objetivo deste projeto é continuar a 
fortalecer o INTRAC em suas atividades de análise da emergência da Sociedade 
Civil na Ásia Central para poder entender melhor a dinâmica das Organizações da 
Sociedade Civil (OSC) no Kasaquistão, Kirgiztão, Tadjiquistão e Uzbequistão. 
 
Ao identificar os fatores que favorecem ou constrangem o desenvolvimento das 
OSCs, atenção específica será colocada no papel dos doadores externos.  A 
pergunta fundamental, haja visto os regimes autoritários no poder, se “os dez 
milhões de dólares, libras, marcos e francos” (Starr 1999), gastos no fortalecimento 
da Sociedade Civil pelos governos de Ocidente nos últimos dez anos na Ásia 
Central, foram desperdiçados. 
 
Perguntamos aos doadores internacionais presentes na região o que eles apoiam e, 
virtualmente, todos responderam, ONGs e somente ONGs.  Nenhuma outra forma 
de OSC tem vez.  Limitados em favor de ONGs registradas legalmente, o 
fortalecimento da Sociedade Civil na Ásia Central é parcialmente desequilibrado.  
Organizações americanas freqüentemente assumem posições de apoio a Sociedade 
Civil enfatizando boa governança, democracia, liberdade de mercado e obrigações 
cíveis, tais como os programas oficiais da USAID e iniciativas privadas como a 
Fundação Soros. Organizações européias e agências das Nações Unidas, por outro 
lado, procuram as ONGs como parceiras na ajuda humanitária, na assistência para 
refugiados, e para atividades de desenvolvimento tais como fundos de crédito, 
redução da pobreza e campanhas de influência política.  
Uma questão que será analisada pela pesquisa do INTRAC é: em que medida as 
mesmas ONGs formam a imagem esperada pelos doadores externos?  O “efeito 
espelho” leva a que as ONGs se projetem elas mesmas em formas que satisfazem 
as expectativas externas para obter recursos, a pesar de que nem sempre 
satisfazem a sua própria visão do que deva ser a sua missão. 
 
Sociedade Civil é  mais do que somente ONGs: temos também formas não-
organizacionais, partidos políticos, grupos de crédito, organizações de base, 
cooperativas, estudantes, associações de consumidores e de profissionais, 
associações culturais, fundações, grupos de interesse, grupos religiosos, clubes 
sociais e esportivos, sindicatos,  organizações de jovens, mulheres e pensionistas, e 
aqueles que trabalham no campo da educação, do bem-estar, meio-ambiente e 
provedores de serviços.  O INTRAC e seus pesquisadores locais¹ estão procurando 
assegurar que o atual exercício de mapeamento da Sociedade Civil em Kasaquistão 
e Kirgiztão seja tão amplo quanto possível.  
 
Existe Sociedade Civil na Ásia Central? Segundo o PNUD: 
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Ainda no final dos anos 90, muitos dos países da ex-União Soviética, 
careciam de instituições fortes sobre as quais a Sociedade Civil 
encontra normalmente suporte: um parlamento confiável e funcionando 
corretamente, governos locais que prestam contas de sua atividades, 
uma mídia responsável e bem estabelecida, sindicatos fortes, 
independentes e bem-respeitados, e assim por diante (PNUD 1997). 

 
Abdumannob Polat, o coordenador da Sociedade de Direitos Humanos, acredita que 
“as bases para a criação da Sociedade Civil ainda não existe no Uzbequistão” (Polat 
1999).  No Kasaquistão, a concepção filosófica subjacente de Sociedade Civil 
parece fechada dentro da ideologia Marxista-Leninista na consciência das pessoas. 
Por tanto, a criação de uma Sociedade Civil no Kasaquistão, precisa lidar com anos 
de dotrinamento ideológico, que ainda persiste no discurso público e nas lealdades 
étnicas. Mas, precisam as lealdades étnicas ser destruídas, ou elas podem servir de 
base para a formação da Sociedade Civil particular do Kasaquistão? (KIMEP 2001). 
A pesquisa vai procurar testar tais perguntas nesta região da Ásia Central. 
 
Escrito por Simon Heap  
Email: s.heap@intrac.org 
 
Notas e Referências 
¹ Centro de Pesquisa e Desenvolvimento - KIMEP, Almaty, Kazakhstan; e Bakyt 
Baimatov e Bermet Stakeeva, Fórum de Mulheres, Bishkek, Kyrgyzstan.  Os 
pesquisadores em Tajik e Uzbek ainda estão sendo identificados. 
 
KIMEP Center for Research and Development (2001), Civil Society, NGOs and the 
Republic of Kazakhstan, February. Mimeo. 
Polat, A, in Ruffin and Waugh, Civil Society in Central Asia, p. 135. 
Regional Bureau for Europe and CIS (1997), The Shrinking State. Governance 
and Sustainable Development,  New York: UNDP, p. 103.  
Starr S. F. (1999), in M. H. Ruffin and D. Waugh (eds.), Civil Society in Central Asia. 

Seattle: University of Washington Press, p. 29. 
 
 
Sociedade Civil:  Enfrentados desafios no Sul da  Europa do Leste 
 
A tendência internacional nos anos 90 de assignar à Sociedade Civil 
(particularmente às ONGs) um papel chave no processo de desenvolvimento foi 
muito evidente no Sul da Europa do Leste, como aconteceu também em outras 
regiões que estão em processos de transição.  Isso levantou muitas expectativas 
relativas à emergência deste setor.  Estas expectativas não foram atendidas 
levando, em muitos casos, a frustração dos doadores e ONGs.  Uma década de 
intensivos esforços de apoio à Sociedade Civil na sub-região tem produzido 
resultados impares quando comparados com critérios tais como opiniões 
independentes, impacto, sustentabilidade e prestação de contas à base social.  
Apesar de que o apoio dos doadores foi generoso, em certa forma, a Sociedade 
Civil foi percebida como um instrumento de política que foi orientada desde fora, 
criando ONGs para objetivos específicos. 
 
Uma vez que os avanços em estabilidade e reforma institucional tem sido 
bloqueados, freqüentemente, em nível político, os doadores tem se apoiado nas 
ONGs para promover mudanças através de um leque de programas de 
democratização e de governança.  Isso tem se provado mais efetivo quando se 
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confrontavam com adversários definidos como foi o caso na Servia, quando a 
situação demandava um alto grau de mútua cooperação e de coordenação com 
outros atores da Sociedade Civil tais como a mídia. 
 
As ONGs, particularmente, têm surgido em todos os países da sub-região, tanto nas 
áreas afetadas por conflitos e pela transição, como em aquelas apenas em 
transição. Mas as ONGs sozinhas não fazem necessariamente uma Sociedade Civil 
muito forte. Grande número das novas ONGs, particularmente as criadas por 
“parceiros” internacionais para implementar ajuda humanitária, têm tido que se 
reestruturar ou fechar quando a tarefa imediata foi realizada ou quando os recursos 
terminaram. Muitas dessas ONGs de ajuda humanitária têm realizado um trabalho 
muito valioso, quando não heróico,  entre as vítimas da guerra e os refugiados, elas 
tiveram muito pouco apoio para se adaptar a estratégias de longo prazo no trabalho 
de desenvolvimento, e foram deslocadas ou esvaziadas por formas locais e 
duradouras de organização.  A popularidade de novos conceitos como o de 
governança global, que apresenta uma ampla agenda de ajuda humanitária, 
segurança internacional e desenvolvimento (freqüentemente motivada pelo medo da 
imigração em massa da região para a União Européia) tem feito surgir demasiadas 
expectativas nestas novas ONGs. 
 
Uma outra grande e influente categoria de ONGs do Sul da Europa do Leste tem se 
desenvolvido para realizar trabalhos de influência política, respondendo ao ainda 
mais amplo conceito de democratização que assigna à Sociedade Civil variados 
papéis de governança.  Muitas dessas ONGs surgiram em movimentos cívicos de 
campanhas pela paz, direitos humanos e preocupações ambientais, que colocam 
fortes demandas de representação. Entretanto, seu foco de atividades de 
“vanguarda” cria uma divisão entre as organizações de elites urbanas e outras 
formas de associação mais enraizadas nas comunidades. 
 
Outra categoria de ONGs que têm surgido em grandes números desde a metade 
dos 90 em diante, foi a das prestadoras de serviços, na medida que a capacidade 
dos estados em transição de atender essas obrigações tem se visto diminuída.  O 
desproporcionado apoio às ONGs – em vez do apoio ao governos locais - como 
prestadoras de serviços tem provocado ainda maiores divisões.  As políticas dos 
doadores agora procuram redirecionar esse processo dentro de propostas de 
descentralização nas quais as ONGs jogam um papel de apoio.  A escala da 
exclusão social e discriminação em muitas regiões do Sul da Europa do Leste 
apresenta significativos desafios ao desenvolvimento de confiança mútua e de 
relações de trabalho efetiva entre governos locais e ONGs. 
 
O alto perfil da atuação da Sociedade Civil contradiz a dita fragilidade do setor na 
região.  A rápida mudança de prioridades dos doadores torna impossível para a 
maioria das ONGs, com excepção de umas poucas seletas, se adaptar as novas 
circunstâncias.  As mudanças de tendências dos doadores dificulta o planejamento 
de longo prazo, a priorização de atividades e o desenvolvimento de competências 
específicas nas ONGs.  O treinamento é freqüentemente limitado à implementação 
de projetos e não a desenvolver organizações fortes capazes de identificar e apoiar 
as necessidades dos beneficiários.  Apesar do amplo leque de atividades das 
ONGs, seu alcance é ainda limitado e se concentra nas capitais das cidades. O 
desafio é vencer estas distorções e adotar expectativas mais realistas da Sociedade 
Civil. 
 
Para maiores informações sobre o trabalho do INTRAC no Sul da Europa de 
Leste favor contatar John Beauclerk, no INTRAC. 
E-mail: j.beauclerk@intrac.org 
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**** 
notícias de fortalecimento institucional 
 
Bem-vindo a Notícias de Fortalecimento Institucional Nº 18.  Esta edição de ontrac 
analisa o conceito e a prática do “Fortalecimento da Sociedade Civil”, delineando 
questões relativas efetividade das abordagens realizadas.  Este tema é 
desenvolvido em maior profundidade por Rick James, quem explora a crítica 
questão de como avaliar a efetividade das intervenções de fortalecimento 
institucional. Rick propõe um esquema para monitoramento e avaliação do 
fortalecimento institucional. 
 
 
“Observando a onda”: Monitoramento e Avaliação do 
Fortalecimento Institucional  
 
As organizações são complexas, ambíguas e paradoxais, e qualquer tentativa de 
mensurar  mudanças organizacionais é, por tanto, permeada de dificuldades 
(Morgan 1998).  Contudo, algumas questões tem sido postas pelos doadores 
preocupados com o seu apoio a iniciativas de fortalecimento institucional.  Apesar 
das dificuldades, os profissionais da área não podem mais ignorar o monitoramento 
e avaliação do fortalecimento institucional. A menos que alguma evidência  do 
impacto atribuível aos programas de fortalecimento institucional seja apresentada, o 
apoio dos doadores para estas atividades sofrerá severas reduções (Cracknell 
2000). 
 
 
Associação possível, não atribuição 
É importante ser realista no processo de desenvolvimento de abordagens de 
monitoramento e avaliação do fortalecimento institucional.  Há um variado número 
de questões relativas à definição, mensuração e atribuição que nunca poderão ser 
totalmente resolvidas, somente minimizadas em certo grau.  Como a medição e a 
atribuição precisa de causa e efeito nem sempre é possível, e nem sua realização 
compensaria seus custos, o melhor que podemos esperar é uma “associação 
possível”. Entretanto, existe a necessidade de desenvolver sistemas mínimos, mas 
efetivos, que possam prover evidências do que esteja acontecendo.  Tais sistemas 
podem ajudar a enfrentar questões difíceis tais como: Porque nós não estamos 
vendo as mudanças ensejadas? 
 
 
O modelo onda 
Um sistema efetivo de monitoramento e avaliação deve organizar um esquema 
conceitual e demonstrar claramente como as atividades estão relacionadas com os 
resultados e o impacto.  Este modelo percebe o impacto do fortalecimento 
institucional como ondas.  Na sua forma mais básica, este modelo ilustra três níveis 
principais onde deve ser feito o monitoramento e a avaliação do fortalecimento 
institucional: a intervenção em si mesma, a mudança organizacional interna e, 
finalmente, as mudanças externas em nível dos beneficiários.  A intervenção de 
fortalecimento institucional pode ser comparada aos pingos de chuva que caem na 
água e fazem ondas que se espalham para fora, os que provocam mudanças 
organizacionais, que finalmente chegam aos beneficiários. 
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As ondas são mais pequenas e menos visíveis conforme se espalham.  De tal forma, 
se torna cada vez mais difícil atribuir mudanças em nível dos beneficiários como o 
resultado da intervenção inicial em fortalecimento institucional: “A influência de 
fatores não vinculados ao projeto se faz sentir cada vez mais, tornando mais difícil 
mensurar a mudança da intervenção através dos indicadores” (Oakley and Clayton, 
2000).  Quanto mais longe da intervenção em fortalecimento institucional, menor o 
controle que o profissional que a provê tem sobre o que ocorre.  Esta parece ser 
uma analogia mais realista sobre como podem acontecer as mudanças, mais do que 
a perspectiva linear de atividade-resultado-impacto. 
 
Desenvolvendo sistemas para medir mudanças em fortalecimento 
Ao desenvolver sistemas para monitorar e avaliar o fortalecimento institucional, as 
mudanças necessitam ser percebidas em diferentes níveis. Também é importante  
compreender como as mudanças no contexto tem influência no impacto da 
intervenção. 
 
Nível 1: A intervenção em fortalecimento institucional 
Um sistema de monitoramento e avaliação deve, sem dúvida, ser capaz de  medir a 
qualidade do processo de fortalecimento institucional em si mesmo.  É apropriado 
medir a qualidade do processo de fortalecimento institucional uma vez que esse é a 
única parte que o profissional pode controlar (ainda que não totalmente).  Isso 
porque a responsabilidade última em implementar as mudanças recai na própria 
organização que é o cliente.  Entretanto, a medida da qualidade do processo de 
fortalecimento institucional não é suficiente.  As intervenções em fortalecimento 
institucional pressupõem que haverá uma relação entre o processo em si mesmo, o 
desenvolvimento de capacidades, e as mudanças em nível dos beneficiários.  
Qualquer avaliação deve, por  tanto, estar preparada  para avaliar se esses 
pressupostos são verdadeiros. 
 
Nível 2:  Mudanças organizacionais internas  
O primeiro pressuposto é que um processo de fortalecimento institucional traz 
efetivamente mudanças positivas em nível da organização.  O sistema de 
monitoramento e avaliação deve recolher informação sobre tais mudanças.  Nos 
últimos anos, muito trabalho tem sido feito no desenvolvimento de instrumentos de 
avaliação organizacional que identifiquem indicadores organizacionais chaves para 
as ONGs.  Os indicadores abordam os seguintes aspectos de uma organização: 
 
• Aprendizagem, abertura e habilidade para gerenciar mudanças; 
Identidade e segurança; 
Governança: ter um conselho de curadores que estejam envolvidas e 
comprometidos em tornar a ONG mais efetiva; 
• Missão: ter uma finalidade claramente definida, compreendida e compartilhada; 
Ter uma clara estratégia para tomar decisões sobre atividades; 
Ter estabelecido um sistema de tomada de decisões, comunicação, 
monitoramento, avaliação, funcionários, administração, finanças e assim por diante; 
Ter estruturas apropriadas para a missão da ONG e sua estratégia; 
Ter funcionários competentes e comprometidos; 
Relações internas e moral; 
• Recursos físicos e finanças: ter recursos adequados para alcançar os objetivos 

no curto e no longo prazo. 
 
Estes indicadores precisam também levar em consideração as diferentes 
capacidades requeridas pelas ONGs em seus vários estágios de desenvolvimento. 
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Nível 3: Mudanças externas em nível dos beneficiários 
É claro que o fortalecimento institucional de ONGs não é um fim em si mesmo, mas 
um meio de melhorar o bem-estar das pessoas em situação de pobreza.  O 
monitoramento e avaliação efetiva do fortalecimento institucional deve, por tanto, 
procurar perceber o impacto final nos beneficiários.  Deve articular e testar 
hipóteses, justificando os vínculos e a lógica entre resultados e o objetivos geral.  
Por exemplo, ONGs fortalecidas têm um impacto maior no combate à pobreza?  A 
participação conduz efetivamente ao empoderamento e a sustentabilidade? 
 
Há preocupações legítimas em saber se as mudanças provocadas por intervenções 
de fortalecimento institucional em nível organizacional chegam a provocar mudanças 
na vida dos beneficiários.  É importante que uma rigorosa avaliação do processo de 
desenvolvimento organizacional possa recuperar a opinião dos beneficiários últimos, 
mesmo que isso possa ser caro e difícil.  A Rede de Recursos  de Desenvolvimento 
de Comunidades (CDRN), em Uganda, tem conseguido realizar isto de uma forma 
efetiva em relação aos custos.  Primeiramente, se perguntou à ONG com a qual 
estavam trabalhando que diferenças tinham ocorrido na comunidade como resultado 
da intervenção em fortalecimento institucional.  Posteriormente, os funcionários do 
CDRN visitaram a comunidade e fizeram a mesma pergunta. 
 
Concluindo, os sistemas de monitoramento e avaliação do fortalecimento 
institucional devem recolher informação nos três níveis, reconhecendo que 
fortalecimento institucional não é um fim em si mesmo mas um meio para se atingir 
um fim.  Os sistemas devem também fornecer evidências de como o contexto afeta 
a situação. 
 
Escrito por Rick James 
Email: intrac@malawi.net 
 
Este artigo é uma adaptação da publicação – no prelo – do INTRAC, Documentos 
avulsos: “Guias para o Monitoramento e Avaliação do Fortalecimeno Institucional” 
(Occasional Paper: ‘Guidelines for the Monitoring and Evaluation of Capacity 
Building’.) 
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