
ontrac 
No. 30,  Maio de 2005 
Boletim do Centro Internacional de Pesquisa e treinamento de ONGs 
 
 
CONTEUDO  
 
Ponto de vista: Objetivos de Desenvolvimento do Milênio: mais metas globais– já 
vimos isso antes?  
 
Nova página  web do INTRAC  
Envolvendo a comunidade nas Estratégias de Redução da Pobreza e nos 
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio na Ásia Central 
 
 
Noticias sobre desenvolvimento de capacidades  
 
Publicações do INTRAC  
Monitoramento dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio: Uma análise crítica  
do progresso e dos mecanismos de monitoramento  
A sexta Conferência do INTRAC sobre Avaliação em 2006 
Treinamentos do  INTRAC  
Pessoal do INTRAC  
 
O INTRAC lança sua nova página web, veja abaixo para maiores detalhes sobre os 
recursos interativos on line para profissionais do desenvolvimento no terreno. 
 
Nesta edição:  Brian Pratt analisa a implementação e utilidade dos Objetivos de 
Desenvolvimento do Milênio (ODM) à luz das várias fracassadas e esquecidas 
iniciativas globais anteriores; Charles Buxton reflete sobre o engajamento das 
comunidades da Ásia Central nas estratégias de redução da pobreza e nos Objetivos 
de Desenvolvimento do Milênio; e Hanna Warren avalia o progresso feito  em relação 
as ODM e os mecanismos utilizados para seu monitoramento. 
 
 
*** 
 
Ponto de vista: Objetivos de Desenvolvimento do Milênio: mais metas 
globais – já vimos isso antes?  
 
Estamos vendo, e sentindo, uma pressão crescente para ajudar a alcançar os Objetivos 
de Desenvolvimento do Milênio (ODM), junto a um grande leque de atores, incluindo 
governos, ONGs, organizações multilaterais e acadêmicos, aderir aos objetivos e 
usar-los como princípios norteadores de nossos trabalhos. 
 
Será que sou só eu que estou sofrendo deste déjà vu? Não vimos isto antes? Lembro 
de encontros no início dos anos 80 com James Grant, então diretor do UNICEF, quem 
impulsionou várias versões do Programa GOBI (monitorando crescimento, re-



hidratação oral, amamentação e imunização), que foi uma tentativa de solucionar os 
problemas de saúde das crianças vivendo em pobreza. Levou bastante tempo, mas 
finalmente Grant e seus colegas acabaram percebendo que soluções universais não 
funcionariam. O Programa GOBI estava destinado a fracassar. Porque?  Porque as 
crianças vivendo em situações de extrema marginalização e pobreza nunca poderiam 
ser alcançadas por soluções universais, que são pensadas tendo como referência a 
criança média. Como o CEDC (Crianças em circunstâncias particularmente difíceis) 
reconheceu, a menos que as crianças pertencentes a grupos de difícil acesso pudessem 
ter acesso a serviços básicos de saúde, entre outros, o GOBI estaria mesmo destinado 
a fracassar. Por isso, em finais dos anos 80, aquelas pessoas que então começaram a 
ser chamadas de “socialmente excluídas” foram integradas ao programa do UNICEF. 
Entretanto, teve-se a impressão que o GOBI foi silenciosamente deixado de lado. 
Se o GOBI sofreu uma morte lenta, ou se foi convenientemente esquecido (na medida 
que a data da meta chegou e se foi) é uma questão para os historiadores.  Entretanto, o 
que fica claro, é que nossa experiência com objetivos globais não tem sido boa. Os 
leitores podem provavelmente recordar frases de efeito como a “A primeira e a 
segunda década do desenvolvimento”, “Deixando atrás a malaria” e “Saúde para 
todos”.  Uma das razões do fracasso ou desaparecimento destes programas é que, 
freqüentemente, carecem de qualquer referência a realidades econômicas, políticas ou 
sociais.  Por exemplo, todos podemos apontar os países que são hoje classificados 
como de renda média, mas eles contêm internamente imensas desigualdades sociais 
que colocam grande parte da população abaixo da linha de pobreza - seja lá como esta 
seja definida. De maneira similar, o UNICEF teve dificuldades, nos anos 80, em 
perceber que cobertura universal significava somente alcançar uma proporção das 
crianças ao menos que certas decisões políticas difíceis fossem tomadas sobre como 
trabalhar com crianças trabalhadoras, soldados, meninos de rua, etc. 
 
Então, em que medida os ODM são diferentes? Os ODM aparentam, a primeira vista, 
serem bons, uma fórmula simples para funcionários públicos e políticos: um grupo de 
objetivos bastante simples, que parecem, em princípio, atingíveis e realizáveis. O 
perigo, entretanto, é que as pessoas começam a acreditar que as metas representam 
alguma forma de realidade possível - eliminar a pobreza em 2015, por exemplo. Sem 
as difíceis decisões que precisam ser tomadas e sem o conhecimento de quem são os 
mais pobres do mundo, atingir as metas significará pouco, se alguma coisa.  Um dos 
aspectos negativos das metas é a tentativa de despolitizar o desenvolvimento.  Já 
estamos vendo um enfraquecimento da agenda de boa governança que está sendo 
sacrificada à necessidade das agências doadoras de reduzirem os custos de transação, 
o que, em teoria, poderia ser feito através programas orçamentários de apoio no setor 
como um todo. Entretanto, questões relativas a governança e democracia de base 
estão perdendo espaço. 
 
Talvez ainda mais preocupante que a tendência da ajuda oficial seja a forma em que 
os doadores governamentais estão empurrando as ONGs para se ajustarem a agenda 
colocada pelos ODM, encorajando-as a ajustarem o foco de trabalho sobre os 
Objetivos e nas áreas do mundo onde elas esperam que seja possível atingi-los com 
mais êxito. Por exemplo, é mais fácil, em teoria, alcançar resultados em economias 
asiáticas em rápido crescimento que nas tristemente estagnadas (e freqüentemente 
deterioradas) economias africanas. De maneira similar, seria mais fácil alcançar 
progresso nas metas melhorando as situações dos menos pobres dentro dos países, 



pequenas mudanças proporcionais, dentro de certos segmentos da população, vão 
fazer os números parecerem bons. Entretanto, muitos grupos sociais, para quem o 
poder político e econômico assegura sua subordinação e exclusão social, política e 
econômica, permanecerão fora do alcance dos estreitamente definidos programas de 
ajuda. E os grupos incluídos sofrem pela falta de clareza das prioridades e políticas 
dos doadores, devido à natureza do remédio, com base na ajuda assistencial. Como 
um número cada vez maior de doadores tenta centralizar sua ajuda num pequeno 
número de paises, e tenta influenciar as políticas das ONGs para fazerem o mesmo, a 
pergunta que fica é sobre o futuro dos pobres nos países não incluídos numa lista que 
fica cada vez menor. Se o coeficiente de Gini fosse utilizado para decidir a alocação 
da ajuda, antes que média nacional, poderia levar a mostrar a realidade do controle 
político e social das elites as expensas dos grandes grupos vivendo em pobreza. Isto 
faria menos acreditável a simples interpretação econômica da pobreza como falta de 
recursos. 
 
É claro que os compromissos com os ODM valem a pena. Entretanto, temos que estar 
cientes que estes podem ser usados como um motivo para evitar questões políticas 
mais difíceis, e para ignorar a complexa realidade do desenvolvimento humano numa 
perspectiva mais ampla.  
 
O Desenvolvimento  não pode e não deve ser reduzido a simples indicadores físicos e 
técnicos, e devemos questionar os  reais motivos dos doadores e outras organizações 
que utilizam tais métodos. Será que eles estão mais preocupados em serem vistos 
como fazendo alguma coisa (embora abstrata) antes que realmente acreditando que os 
Objetivos de desenvolvimento podem melhorar a vidas dos pobres do mundo de 
maneira tangível? Ou tem mais a ver com sobrevivência institucional e o 
funcionamento de instituições de ajuda governamentais e intergovernamentais? Ou 
será que a indústria da ajuda caiu apenas na armadilha de fixar objetivos 
politicamente aceitáveis para as sociedades locais, os quais podem ser continuamente 
re-escritos (ou silenciosamente esquecidos) como acontece com as metas sobre 
cultura  em serviços domésticos? Ainda, os ODM colocam excessiva responsabilidade 
nos governos do Sul para alcançar objetivos tangíveis em prazos determinados (ODM 
1-7), enquanto que os governos do Norte têm responsabilidades sobre objetivos vagos 
(com vagas metas)  como o de “desenvolver parcerias globais para o 
desenvolvimento” (ODM 8). Isto coloca a questão  de quem será ultimamente 
responsabilizado pelo fracasso do não cumprimento das metas.  
 
As ONGs e os grupos da sociedade civil não existem como instrumentos da ajuda 
oficial, e por tanto devem fazer suas próprias decisões sobre se devem se dedicar 
totalmente aos ODM. Há muitos outros temas e grupos sociais que podem reivindicar 
atenção com legitimidade. Pode ser que uma das metas encaixe com os objetivos da 
organização, mas muitas organizações estão tentando ajustar seus objetivos aos do 
formato dos ODM. A sociedade civil, como seu nome reflete, é parte integral da 
sociedade, não é nem estado nem setor privado. Não é apenas um mecanismo de 
prestação de serviços para um conjunto específico de objetivos internacionais.  
 
Precisamos assegurar de que mantemos uma visão de justiça social, equidade de 
gênero, e desenvolvimento humano que envolve mais do que apenas os ODM. Nos 
temos também que reconhecer os obstáculos políticos que, francamente, não serão 



superados apenas ignorando-os nem aceitando formas de financiar desenvolvimento 
como “cheques em branco”. Precisamos de ações de influência em políticas 
focalizadas em áreas onde se possa ter impactos, para que ocorram melhorias reais 
nas condições de vida, antes que permitir a definição de metas tão gerais que qualquer 
um pode felizmente concordar com elas em principio, para depois ignora-as na  
pratica. 
 
 
Escrito por Brian Pratt 
Diretor Executivo, INTRAC 
Email: bpratt@intrac.org 
 
Notas 
1 Um informe recente de DFID sobre o Peru aponta que enquanto o PIB per capita na 
região é de 2300 dólares, quase a metade da população sobrevive com menos de um 
dólar por dia. Tais desigualdades estão, em nível internacional, aumentando antes que 
diminuindo. 
2 O coeficiente de Gini é uma medida de desigualdade, utilizado para medir 
desigualdade de rendas.  
 
*** 
 
Nova página web 
Visite www.intrac.org para ver nossa nova  página web 
 
Nossa nova página web foi ao ar em março de 2005, e nos celebramos com um 
fantástico almoço no Frontline Club em Londres. Muito obrigado para Shelley 
Couper, 
Consultora em  marketing, por seu trabalho de coordenar todo o projeto. Jacqueline 
Smith, Gerente de Publicações do INTRAC, é agora  responsável pela nova página  e 
você pode contata-la em jsmith@intrac.org. 
 
As novidades da nova página web incluem: 

• Espaços temáticos para as três principais áreas do INTRAC: onde se encontra 
informação e recursos sobre desenvolvimento de capacidades organizacionais, 
fortalecimento da sociedade civil e desenvolvimento participativo. 

• Praxis Interchange é a parte interativa da página: carregue materiais sobre 
desenvolvimento de capacidades organizacionais e faça se ouvir. 

• Compra Online das publicações do  INTRAC . Encha sua bolsa e clique para 
fazer o pedido 

• Base de dados: possui mecanismo de busca para encontrar materiais sobre os 
que tenha interesse. 

• O Diretório de Praxis sobre Provedores da Sociedade Civil: encontre ai 
seu provedor mais próximo ou ainda agregue sua própria organização 

• Filtro Loband: acesse outras páginas no formato texto somente para diminuir 
o tempo de baixar os dados de outras páginas remotas.  

 

http://www.intrac.org/
mailto:jsmith@intrac.org


Você também encontrara informações chaves sobre nossas próximas conferências e 
treinamentos, iniciativas de pesquisas em curso, consultorias e programas de 
atividades.  
 

 
 
*** 
 
Engajando a comunidade nas Estratégias de Redução da Pobreza e 
nos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio na Ásia Central. 
 
Visitamos vilas ao norte de Quirguistão com DFID, no verão de 2004, buscando ver 
como os grupos comunitários podem contribuir para as estratégias de redução da 
pobreza do país – PRSP, e assistimos uma série de mesas redondas com outros atores 
da sociedade civil. Ficou claro para nos como ainda é difícil desenvolver processos de 
coordenação neste que é um dos países prioritários para a ajuda da Grã Bretanha na 
região. Apesar da presença de um setor de ONGs ativo e com boas relações com as 
agências de governo no local, não tem havido grande envolvimento das organizações 
da sociedade civil de maior envergadura nas estratégias de combate a pobreza. Muitas 
lideranças de ONGs estão claramente desiludidas com o fracasso do governo e das 
agências  internacionais em ultrapassar a fase inicial de consultas para a de 
desenvolvimento de parcerias para a implementação e avaliação das estratégias. 
Enquanto isso, uma pequena melhoria na situação econômica do Quirguistão (como 
acontece também em outros países na região) fica empobrecida pela ineficiência e 
corrupção nas estruturas de governo e pelas tendências dinásticas do poder 
presidencial. 
 
Conectar os esforços dos grupos comunitários em nível local (reparando a infra-
estrutura da era soviética, construindo novos equipamentos públicos, criando novos 
grupos de auto-ajuda e esquemas de micro-credito) com debates nacionais e 
“objetivos” (tais como o PRSP ou ODM) requer um esforço maior por parte das 
organizações da sociedade civil. Os recursos e capacidades para analisar problemas 



comunitários e o próprio trabalho devem ser melhorados, e as relações de “parceria 
social” com o governo precisam ser incrementadas. O trabalho do INTRAC na região 
tem focalizado em esforços conjuntos com as ONGs para avaliar os programas de 
combate a pobreza e para usar dados informais sobre as necessidades e prioridades 
que o setor pode prover. O próximo estagio deste trabalho vai se concentrar em nível 
provincial, onde existe potencial para colaboração intersetorial, mas dados em relação 
a PRSP e aos ODM estão menos disponíveis. Os parceiros têm sugerido que gênero e 
micro finanças são duas áreas onde as ONGs podem fazer contribuições.  
 
Os ODM constituem uma bem-vinda contribuição para o debate sobre 
desenvolvimento, ainda que seja porque são mais bem definidos que outras tentativas 
de descrever metas de redução de pobreza, e podem ajudar a focalizar os esforços 
(apesar das limitações já comentadas em outro artigo desta edição do Ontrac). Em um 
workshop regional do PNUD sobre o papel das organizações comunitárias de base na 
luta contra a pobreza, duas questões prioritárias foram apontadas em relação ao papel 
dos grupos e percepções locais: que significa pobreza em nível local? E em que 
medida os serviços públicos estão atendendo as necessidades?1  Isto certamente dá um 
foco prático. Mas aquelas lideranças comprometidas serão demandadas para que as 
vozes locais sejam ouvidas nos mais altos níveis políticos. 
 
O informe do PNUD 2003 analisa o progresso feito em relação aos ODM no 
Tadjiquistão, o país mais pobre na região, e mostra que é pouco provável que sejam 
alcançadas as metas sobre igualdade de gênero, mortalidade infantil, saúde materna, 
malária, tuberculose e a provisão de água potável. Dados detalhados sobre os oito 
principais objetivos e 18 metas são acompanhados de um pedido presidencial para 
alívio da dívida e maior investimento externo. Um informe feito por uma agência de 
pesquisa local, chamada Sharq, confirma esta situação, citando o PIB de 241 dólares 
per capita, em 2003 e, uma variedade de estudos mostra que mais de 60% das pessoas 
estão vivendo abaixo da linha de pobreza2. 
 
Em 2004, o INTRAC fez uma série de workshops pilotos no Quirguistão e 
Tadjiquistão para  capacitar ONGs em métodos de monitoramento e avaliação, e ao 
mesmo tempo coletou dados sobre a participação da sociedade civil em programas 
anti-pobreza.  No Tadjiquistão, a unidade de monitoramento, dentro da administração 
presidencial, junto com um grupo de especialistas de agências internacionais, 
coordenava o trabalho sobre o PRS. O chefe da unidade, Nozigul Hushvakhtova, 
comentava “Nos damos a bem vinda as ONGs e precisamos definir seu papel na 
implementação do PRSP com maior clareza, com ênfases nos indicadores qualitativos 
e para nos beneficiarmos da grande rede de contatos das ONGs e da sua proximidade 
com a população”. No passado, “as ONGs fizeram projetos para doadores 
internacionais em paralelo aos do governo, agora nos necessitamos trabalhar juntos”. 
Hoje se vê o PRSP e os ODM com um “processo só”3. A unidade de monitoramento 
planeja contratar um pequeno número de ONGs para realizarem estudos de avaliação. 
A ONG parceira do INTRAC, Manizha, está analisando a implementação de uma 
série de workshops sobre pobreza destinada a parlamentares eleitos em março de 
2005, e a ONG Avrora espera poder contribuir com um estudo sobre jovens em 
situação de risco.  O diretor de Avrora argumenta que as ONGs são fundamentais 
neste processo na medida em que elas dispõem de novas idéias e metodologias, mas 
carecem de recursos para implementar essas idéias ou para compartilhá-las com os 



governos locais. Portanto, o vínculo entre governo e ONGs é bem-vindo e de 
utilidade. 
 
Importantes descobertas do trabalho de Oxfam no Tadjiquistão nos temas meios de 
vida, equidade de gênero e acesso a água na província de Khatlon, ao sul do país, 
mostram que a renda rural permanece estagnada, mulheres e meninas sofrem 
impedimentos institucionais e culturais para encontrar trabalho, e comunidades pobres 
ainda carecem de serviços que eles esperam sejam providos pelo governo4. Uma 
liderança do Centro de Apoio a Sociedade Civil na cidade de Kulyab, comenta que as 
estruturas das comunidades das pequenas vilas são ainda dependentes da ajuda de um 
doador externo. Uma melhor coordenação entre as agências, maior informação e 
programas de educação são necessários para apoiar a participação da sociedade civil 
nesta área. A contribuição das ONGs é urgente e necessária no monitoramento dos 
ODM e do PRSP, mas sua capacidade deve ser desenvolvida de maneira que elas 
possam contribuir a partir de uma posição objetiva e indepentente5. 
 
Escrito  por Charles Buxton 
Especialista em desenvolvimento de capacidades, INTRAC, Ásia Central  
Email: Charlesb@intrac.kg  
 
Notas 
1 Christine Musisi, Oficina regional do PNUD  em Bratislava, no workshop sub-
regional “Fortalecendo o papel das Organizações Comunitárias de Base nas 
estratégias de redução da pobreza”, Bishkek, novembro de 2003. 
2 Mini-Análise sobre pobreza e o papel da sociedade civil na redução da pobreza no 
Tadjiquistão, Duchambe 2004 (para o INTRAC). 
3 Entrevista para Ontrac, março de 2005.  
4 Oxfam Tadjiquistão , Indicadores Situacionais comunitários - informe para o Grupo 
de Monitoramento do PRSP, novembro de  2004. 
5 Entrevista para Ontrac, março de  2005. 
 
**** 
 
Noticias sobre Desenvolvimento de Capacidades 
 
Bem vindo a Noticias sobre Desenvolvimento de Capacidades No 18. Nesta edição 
Mia Sorgenfrei nos explica o propósito do processo de aprendizagem  que acompanha 
as atividades do Programa Praxis do Intrac.  Ela focaliza em dois aspectos específicos 
do desenvolvimento de capacidades organizacionais: Avaliação e Avaliação de 
Impacto, valores e poder, tópicos de particular relevância nesta edição de Ontrac na 
medida em que eles têm conseqüências sobre o grau em que as organizações da 
sociedade civil vão ser capazes de contribuir para o monitoramento dos ODM 
 
A raison d’être do INTRAC é contribuir para que as organizações da sociedade civil 
possam cumprir a sua missão mais efetivamente, aumentando a qualidade do seu 
trabalho para aliviar a pobreza e promover a transformação social. O Programa Praxis 
contribui indiretamente para esta missão através do seu apoio a praticas e pesquisas 
inovadoras e contextualmente apropriadas no campo do desenvolvimento de 
capacidades organizacionais. Com este fim, nos esperamos desenvolver mais a nossa 

mailto:Charlesb@intrac.kg


compreensão sobre porque alguns trabalhos sobre fortalecimento de capacidades têm 
tido impactos positivos enquanto que outros têm tido menos, ou ainda, impactos 
negativos. 
Estamos cada vez mais cientes que as relações de poder presentes nos sistemas nos 
quais as organizações comunitárias de base operam influenciam no tipo de atividades 
que as OCB podem realizar, bem como na forma como estas podem ser feitas. Uma 
forma de contrabalançar esta dinâmica é assegurando que as OCB tenham um forte 
senso de identidade e valores explícitos que estejam refletidos na missão institucional 
e nas formas de trabalho, e pode-se afirmar que isto é uma prática de fortalecimento 
institucional.  
 
Engajados com profissionais de campo através do Processo de Aprendizagem do 
Praxis 
 
O Programa Praxis procura estimular a aprendizagem mútua com base no intercâmbio 
e análise das experiências de fortalecimento de capacidades organizacionais de um 
grande leque de provedores de apoio a organizações da sociedade civil. É nosso 
entendimento que os profissionais de campo nos países em desenvolvimento e em 
transição têm um papel chave na geração de novas idéias e abordagens. 
 
Estamos iniciando gradualmente processos de aprendizagem em temas escolhidos que 
parecem ser de grande interesse. Os temas atuais incluem: Valores e Poder, 
Aprendizagem organizacional, Liderança, Capacidades Analíticas e Adaptativas, 
Fortalecimento de capacidades organizacionais em nível das comunidades, 
Gerenciamento intercultural, fortalecimento de capacidades a partir de perspectivas 
contextuais diferentes (ex. Francofônico, hispânico, Ásia Central, Chinês), 
Fortalecimento de capacidades no contexto do HIV-AIDS, Intercâmbio e 
disseminação de abordagens sobre fortalecimento de capacidades, M&A e Avaliação 
de Impacto. 
 
Para cada tema o processo de aprendizagem compreende elementos tais como: 
 

• A produção de um documento Praxis com uma síntese sobre o pensamento 
atual sobre o tema no início do processo, bem como uma Guia Praxis ao final, 
como resultado do processo. 
• O estabelecimento de grupos de aprendizagem, e a organização de 
workshops e seminários para promover a reflexão, análise e aprendizagem. 
• Apoio a profissionais de campo para documentar e disseminar as 
experiências (por exemplo, através das Notas do Praxis), bem como contratar 
estudos de casos e pesquisas futuras. 
• A disseminação e intercâmbio de informações através de publicações do 
Praxis, a Página Interativa do Praxis - Interchange - na página web do Intrac, e 
a rede de organizações de fortalecimento organizacional que o Praxis está 
construindo. 

 
 
Algo deste processo de aprendizagem já esta em andamento para tópicos como 
Aprendizagem organizacional e Abordagens francofônicas sobre fortalecimento de 
capacidades. Com base em nossa experiência até agora, é evidente que  cada processo 



é único, porque está organicamente desenhado por iniciativas e idéias locais que 
emergem entre profissionais de campo e pesquisadores, de dentro e de fora do 
INTRAC. Esperamos que o processo de aprendizagem leve a uma nova compreensão 
de tópicos chaves que logo informarão debates políticos, direta ou indiretamente. Se 
você tiver idéias ou experiências que gostaria de compartilhar, ou quiser levar 
adiante qualquer dos temas mencionados, por favor, entre em contacto com  
praxis@intrac.org 
 
Avaliação de Impacto e Fortalecimento Institucional 
 
Para poder decidir que organizações apoiar, e que programas e projetos financiar, os 
tomadores de decisão cada vez mais demandam explicações detalhadas sobre os 
possíveis impactos e resultados, preferivelmente vinculados aos ODM.   Iniciativas de 
Desenvolvimento Organizacional não são exceção, apesar do fato de freqüentemente 
serem caracterizadas como complexas, de longo prazo e com efeitos indiretos. Até 
agora, o conhecimento gerado sobre o atual impacto do fortalecimento institucional 
tem sido limitado. Por tanto, é importante recolher experiências no terreno e analisá-
las para poder aprender as lições. 
 
O Documento Praxis no. 2, “Aceitando os desafios: Avaliando o impacto do 
fortalecimento institucional” (John Hailey, Rick James e Rebecca Wrigley, 
INTRAC, fevereiro de 2005)  sugere que avaliar o impacto das iniciativas de 
fortalecimento institucional, que se caracterizam por ser intrinsecamente complexas, 
intangíveis e a miúdo vagamente definidos, é particularmente complicado. Enquanto 
que se tem feito muitos avanços, é claro que a avaliação de impacto é uma área de 
rápidas mudanças onde com freqüência há uma falta de claridade sobre o seu 
propósito primário. É, por tanto, importante compreender as características 
particulares do fortalecimento institucional mais claramente, e identificar ou 
desenvolver abordagens apropriadas para estas características. Isto implica em 
explorar se é possível ou desejável, se fazer um vínculo direto entre causa e efeito 
(por exemplo, entre organizações efetivas e mudança).  Ainda mais, abordagens 
inovadoras de avaliação de impacto precisam enfrentar o desafio de: 
 

• Mensurar o que seja importante, e não apenas o que seja mais fácil. 
• Capturar e avaliar a natureza sistêmica, multidimensional e dinâmica da 

mudança organizacional com simplicidade e clareza. 
• Usar uma variedade de processos quantitativos e qualitativos. 
• Envolver em um maior grau a participação de comunidades locais, 

incorporando suas histórias e experiências. 
• Equilibrar princípios básicos como confiança, igualdade, apropriação, 

credibilidade e legitimidade com flexibilidade para se adaptar aos diferentes 
contextos.  

• Reconhecer e responder as necessidades e agendas dos diferentes atores 
envolvidos 

• Usar métodos para analisar e consolidar informação de diferentes fontes com 
algum grau de consistência e comparabilidade 

 
Avaliação de impacto parece ser mais efetiva quanto está vinculada a práticas de 
melhoramento dentro de um ambiente organizacional onde aprendizagem e 



experimentação são priorizadas. Somente então a informação coletada e o 
conhecimento adquirido podem ser utilizados construtivamente para a reflexão critica 
e o melhoramento de praticas. Entretanto, há atualmente poucos incentivos para a 
aprendizagem e abertura. Sem o explícito reconhecimento dos desequilíbrios de poder 
de todas as partes envolvidas, muitas organizações se sentem inseguras para comentar 
sobre debilidades ou fracassos, particularmente onde estão vinculadas a considerações 
sobre financiamento. A recente mudança de ênfase de controle e prestação de contas 
para a de aprendizagem oferece espaço para otimismo, mas, mais pode e deve ser 
feito para superar estes limites. 
 
Finalmente, é vital prover o necessário investimento de tempo e recursos humanos e 
financeiros. Isto precisa ser reconhecido por ambas as organizações e os doadores, de 
outra forma, tais processos serão pobremente implementados, gerarão informação de 
baixo valor operativo e sofrerão de credibilidade limitada. A avaliação de impacto 
deve, portanto, ser vista como um investimento que pode agregar valor a habilidade 
das organizações para aprender, ao invés de apenas custos adicionais.  
 
Valores e poder em fortalecimento institucional 
Práticas de fortalecimento institucional são fortemente influenciadas pelos nossos 
valores e pelas dinâmicas de poder do sistema no qual os profissionais de campo e as 
organizações operam. O Programa Praxis procura dar espaço aos profissionais de 
campo para desenvolver uma linguagem comum e refletir conjuntamente sobre temas 
importantes em relação ao impacto desses valores e do poder, tais como: 

• Como influenciam as dinâmicas de poder sobre nossas escolhas no 
desenho e na implementação de processo de fortalecimento de 
capacidades? 
• Que tão preparados estamos para tornar explícitos os valores que 
“carregamos” dentro do processo? 
• Estamos preparados para incorporar uma abordagem sobre 
fortalecimento de capacidades que coloca valores e poder na frente do 
processo, ou na verdade estamos mais confortáveis com abordagens 
tecnocráticas e instrumentalistas? 
• Ainda se quiséssemos, teríamos os meios e as oportunidades para 
analisar e internalizar a compreensão adquirida sobre como os valores e as 
relações de poder influenciam nosso trabalho em todos e cada um dos 
estágios do processo?  
• Há espaço para falar de uma “família” global de profissionais de 
campo e estamos preparados para aderir e ser responsáveis por práticas 
“éticas” de fortalecimento institucional? Como seria tal cenário?  

 
Sob a luz de uma agenda, cada vez mais dominante,  que focaliza na prestação de 
contas e resultados que influenciam processos de fortalecimento institucional e o 
processo de desenvolvimento de maneira geral (como é evidente através da atenção 
dada aos ODM), o Programa Praxis espera abrir um debate sobre estas questões. Um 
Documento Praxis sobre este tema está sendo preparado pela vice-diretora executiva 
do INTRAC, Brenda Lipson.  
 



Escrito por Mia Sorgenfrei 
Coordenadora de Programas, INTRAC 
Email: msorgenfrei@intrac.org
 
**** 
Publicações do INTRAC  
 

          
Os Documentos do Praxis podem ser baixados de graça de www.intrac.org (Praxis 
Programme section) –  ou copias impressas podem ser solicitadas através área de 
publicações do site, e custam £5.95. Novos títulos incluem: 
 

Rising to the Challenges: Assessing the Impacts of Organsiational 
Capacity Building (Praxis Paper 2) (Enfrentando os desafios: Avaliando o 
impacto de fortalecimento Institucional – Documento do Praxis No 2), por  
John Hailey, Rick James e Rebecca Wrigley 
Organisational Learning for NGOs: Creating the Means, Motive and 
Opportunity (Praxis Paper 3) (Aprendizagem organizacional para ONGs: 
criando os meios, os motives e as oportunidades. Documento do Praxis No 3), 
por Bruce Britton 

• Building Organisational Resilience to HIV/AIDS: Implications for 
Capacity Building (Praxis Paper 4) (Fortalecimento Organizacional Flexível 
para HIV-AIDS: Implicações para o fortalecimento de capacidades), por Rick 
James.  

• Building Analytical and Adaptive Capacity for Organisational 
Effectiveness (Construindo capacidades analíticas e Adaptativas para 
efetividade organizacional), por Mia Sorgenfrei. 
 

Novas Notas Praxis são publicadas regularmente e estão disponíveis somente on line,  
 
Para maiores informações sobre as Publicações do INTRAC por favor visite 
nossa página web www.intrac.org ou por e-mail swindsor-richards@intrac.org 
para solicitar cópias do nosso Catálogo de Publicações de 2005.  
 
*** 
 
Monitoramento dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio: uma 
análise crítica do progresso e dos mecanismos de mensuração 
 
Em setembro deste ano líderes do mundo se reunirão no Encontro das Nações Unidas 
Milênio + 5 para avaliar os progressos feitos em direção aos objetivos do 
desenvolvimento do Milênio – ODM. Cinco anos depois da adoção da Declaração do 
Milênio e com dez anos pela frente para o prazo final da maioria dos objetivos, quais 
os progressos alcançados, o mundo está no caminho certo e como estas conquistas 
têm afetado os mais pobres do mundo?  
 
Mecanismos de monitoramento e de relatórios sobre os ODM  
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De 2001 a 2002, mecanismos e orientações claras para o monitoramento dos ODM 
foram estabelecidos e desenvolvidos por inúmeras agências oficiais1 e especialistas 
que dividiram cada um dos objetivos em metas (18 no total) as quais são mensuráveis 
através de 48 indicadores específicos (Hammond, 2003). Em 2003 um documento 
detalhado contendo orientações sobre definições, lógica, conceitos e fontes de dados 
para estes 48 indicadores foi preparado2. Desde 2002, o secretariado geral das Nações 
Unidas tem produzido relatórios anuais destacando progressos globais e regionais e os 
países agora estão produzindo relatórios de monitoramento anual3 (Hammond 2003, 
Divisão de Estatística das Nações Unidas, 2005). No geral, uma combinação de 
números dos serviços de estatísticas nacional e internacional é usada para monitorar 
os indicadores (Divisão de Estatística das Nações Unidas, 2005). 
 
 Progresso Global e Regional 
 
Então, qual tem sido o progresso até agora e, está o mundo no caminho para cumprir 
com os ODM em 2015? A resposta a esta questão depende em grande medida do 
nível geográfico em que os ODM são monitorados, e o particular segmento da 
população que está sendo analisado. Em relação aos resultados globais, o progresso 
tem sido modesto, no melhor dos casos; as cifras existentes para cada um dos 
objetivos4 nos dá um quadro depressivo. Segundo Vandemoortele (2003), apenas um 
dos objetivos, ODM 7 (meta 10 - reduzir pela metade a população sem aceso a água 
potável em 2015) está no caminho de cumprir a meta em nível global. Considerando o 
progresso regional, os resultados variam consideravelmente5, com algumas regiões 
em franco progresso para alcançar alguns dos objetivos enquanto que outras fazendo 
pouco, nenhum progresso, quando não, retrocedendo (UN Millennium Project 2005). 
Os dados para 2004, por exemplo, mostram que África do Norte está no caminho para 
alcançar os Objetivos, ainda, já alcançou 12 das metas, e o Sul e Leste da Ásia estão 
no caminho para atingir nove das metas; enquanto que os países do Sub-Saara não 
estão no caminho de atingir nenhum: “entre 1990 e 2001 o número de pessoas 
vivendo com menos de um dólar por dia (ODM 1) aumentou de 227 milhões para 313 
milhões, e a percentagem de pobres aumentou de 45 para 46”. 
 
Disparidades e Progressos Nacionais e Sub-nacionais  
 
O progresso muda segundo os países, dentro de cada região6 e dentro de cada país. 
Estas são variações que ficam ocultas pelas médias globais, regionais e nacionais. 
Variações sub-nacionais podem ocorrer geograficamente e também por grupos 
socioeconômicos, por exemplo, segundo idade, gênero, grupo étnico, religião, rural 
ou urbano. Estas variações são importantes porque com freqüência destacam questões 
para as quais medidas e esforços especiais são necessários, e revelam disparidades 
que de outra forma ficariam ocultas nas médias nacionais (Vandemoortele 2003; UN 
Millennium Project 2005). No Zimbábue, por exemplo, entre 1988 e 1999, a taxa de 
mortalidade para crianças menores de 5 anos baixou nacionalmente em 4%. 
Entretanto, para o quintil da população mais pobre aumentou em 30%, e em 1999 
“crianças no quintil mais pobre tiveram a taxa quatro vezes mais alta que o 
correspondente ao do quintil mais rico”. (Vandemoortele 2003; UN Millennium 
                                            
1  
2  
3  



Project 2005). Os dados mostram que situações similares ocorrem em países em 
várias regiões do mundo, incluindo Brasil, Colômbia, República Dominicana, Gana, 
Indonésia, Cazaquistão e Filipinas. (Vandemoortele 2003). 
 
Então, quem se beneficia do progresso? 
 
Estes exemplos ilustram não apenas as importantes variações de progresso existentes, 
mas também a natureza enganadora das médias em relação ao cotidiano das pessoas 
vivendo em pobreza no mundo todo. Os mecanismos pelos quais o progresso é 
alcançado está sendo questionado com evidência que sugere o progresso das médias 
nacionais tem sido alcançado através da melhoria da situação dos menos pobres, o 
que é mais fácil de se fazer, com os mais pobres permanecendo na mesma situação 
“negligenciados pelo progresso médio” (Vandemoortele 2003:10). Em tais 
circunstâncias progresso médio significa muito pouco para aqueles vivendo na crua 
realidade da pobreza e experimentando um deterioro da sua situação 
 
Disponibilidade e confiabilidade dos dados 
 
Ainda mais, abundam as preocupações sobre a metodologia usada para medir o 
progresso em relação aos ODM, e sobre a Disponibilidade e confiabilidade dos dados. 
Em relação ao ODM1, por exemplo, tem se argumentado que “os dados atuais sobre 
pobreza global não são sólidos o suficiente para permitir um julgamento informado 
sobre se o mundo está, ou não, no caminho para alcançar as metas em 2015 
(Vandemoortele 2003:16)”. Certamente, muitos países não têm as capacidades para 
produzir as informações necessárias, e quando os dados são produzidos, são com 
freqüência de pouca qualidade, resultando no uso de estimativas (Nações Unidas, 
Divisão de estatísticas, 2005). Ainda mais, preocupações têm sido manifestadas sobre 
os indicadores em uso e se estes são apropriados para medir pobreza e os outros 
objetivos, metas e indicadores. 
 
Conclusão 
 
Segundo os dados atuais o mundo não está no caminho para alcançar os ODM em 
2015, e qualquer progresso que tenha sido feito tem ocorrido em lugares particulares e 
no meio de grupos específicos da população mundial, com muitos dos pobres 
vivendo, pouca ou nenhuma melhoria ou ainda vendo sua situação piorada. Se o 
limitado progresso feito negligencia os mais pobres, qualquer resultado será muito 
limitado e a adoção da Declaração do Milênio terá fracassado no seu compromisso de 
fazer “o direito ao desenvolvimento uma realidade para todos e libertar toda a raça 
humana da pobreza” (Nações Unidas, Divisão de estatísticas, 2005). O Encontro do 
Milênio das Nações Unidas + 5 necessita avaliar porque o progresso tem sido tão 
limitado, e dizer o que poder ser feito para reverter a atual tendência, e resolver a 
situação dos mais pobres do mundo. Ainda, qualquer medida de progresso necessita 
destacar a situação dos mais desfavorecidos de forma que a sua realidade não  seja 
ocultada. 
 
Escrito por Hannah Warren 
Pesquisadora, INTRAC 
E-mail: hwarren@intrac.org
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*** 
 
A sexta Conferência do INTRAC sobre Avaliação em 2006 
 
Abril de 2006 
Europa 
 
Prazo final para inscrições: 1 Março 2006 
 
A exitosa série de conferências sobre Monitoramento e Avaliação do INTRAC 
continua com a sexta Conferência sobre Avaliação a ser realizada em abril de 2006 
 
A agenda da Conferência  terá como base temas chaves que  emergem de uma série de 
workshops regionais, realizados ao longo de 2005, na África, Ásia e América Latina. 
As conferências do INTRAC procuram gerar diálogo entre profissionais de campo, 
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acadêmicos e fazedores de políticas. O programa vai prover espaços para sessões 
plenárias bem como para workshops, apresentações e discussões. Indo além do 
monitoramento e avaliação de projetos e programas, a conferência irá analisar o 
monitoramento de temas como: 
 

• Influência em políticas 
• Fortalecimento de capacidades 
• Redes 
• Desenvolvimento da sociedade civil 
• Processos sobre PRSP 
• Incorporando gênero 
• Prevenção de conflitos 

 
Para maiores informações, favor contatar a Zoë Wilkinson, Organizador da 
Conferência: zwilkinson@intrac.org 
 
*** 
 
Treinamentos INTRAC  
 
Temos a satisfação de anunciar nosso programa de cursos curtos para os meses 
de maio até setembro de 2005: 
 
Monitoramento e Avaliação Participativa, 9 – 13 de maio de 2005, Oxford GB 
Metodologias participativas estão crescendo em importância na medida que a 
sociedade civil reconhece a necessidade de envolver todos os atores no processo de 
desenvolvimento. Este curso introduz várias abordagens para gerenciar processos de 
avaliação e monitoramento participativo dentro das ONGs, e cobre as limitações das 
interpretações lineares tradicionais de causa e efeito.  
 
 
Gerenciamento financeiro para não especialistas, 18 – 20 de maio de 2005, 
Londres, GB 
Este curso provê aos participantes de conhecimento, habilidades práticas e confiança 
para interpretar e utilizar informação financeira bem como para fazer contribuições 
construtivas para sua própria organização e a dos seus parceiros. 
 
Incidência em políticas e lobby, 6 – 10 junho de 2005, Oxford GB 
Os participantes terão acesso as habilidades necessárias para formular estratégias de 
incidência em políticas efetivas, implementar planos de trabalho apropriados e 
incorporar sistemas de avaliação e monitoramento. 
 
Abordagem ao desenvolvimento com base em direitos 15 – 17 junho de 2005, 
Londres GB. 
Este curso analisa em profundidade os conceitos e metodologias sobre a abordagem 
ao desenvolvimento com base em direitos. A mudança para abordagem com base em 
direitos implica que todos os direitos das pessoas incorporados pelas leis 
internacionais sejam implementados e respeitados. 
 



Desenvolvimento de capacidades: Uma abordagem organizacional, 4 – 8 julho de 
2005, Oxford GB 
Este é um curso introdutório sobre desenvolvimento de capacidades, focalizando na 
compreensão do processo de formação e fortalecimento de capacidades desde a 
perspectiva das organizações. O fortalecimento de capacidades acontece em vários 
níveis, tais como o nível individual ou a um nível social mais amplo. O curso se 
concentra na construção de capacidades das organizações  e focaliza nesta abordagem 
organizacional para as ONGs. 
 
Pensando estrategicamente, 13 – 15 de julho, Londres GB 
As ONGs estão constantemente tendo que fazer escolhas difíceis quando se defrontam 
com uma escala massiva de pobreza e sofrimento, complementado pela limitada 
quantidade de recursos do setor sem fins lucrativos. Isto, mais a natureza do trabalho 
das ONGs requer pensamento e ação estratégica. Pensamento estratégico é um 
processo dinâmico, que deve dar resposta as circunstâncias em contínua mudança. 
 
Fortalecimento da Sociedade Civil, 5 – 9 setembro de 2005, Oxford GB 
O objetivo deste curso é explorar a prática e a teoria por trás dos programas 
desenhados para fortalecer a sociedade civil. Especificamente, analisaremos temas 
relativos às diferentes tipos de sociedade civil em diferentes contextos e como 
analisa-los. 
Tarifas com descontos podem ser obtidas se a inscrição for feita com oito semanas 
antes da data de início do curso.  
Contatar Agnes Daizi, Administradora de Treinamento e Logistica, 
training@intrac.org ou chame +44 (0) 1865 263040, ou visite nossa página  web 
www.intrac.org  
 
**** 
 
 
 
Pessoal do INTRAC 
Damos as boas vindas para os cinco novos funcionários que ingressaram no INTRAC 
nos últimos meses. Hannah Warren ingressou  como pesquisadora e  uma parte de 
suas funções será a de trabalhar com o Fórum de ONGs; Susie Prince, que acaba de 
completar o mestrado em Estudos do Desenvolvimento, está ganhando experiência no 
trabalho com ONGs  trabalhando na parte administrativa de projetos, Katie Wright-
Revolledo, pesquisadora sênior, chegou até nos através da Universidade de Bath, 
parte do trabalho dela será dedicado ao Programa Praxis; Gabriela Guzman acabou de 
se mudar para Oxford e se juntou a equipe do INTRAC como Assistente de escritório 
para ganhar experiência em ONGs no Reino Unido que se somara a experiência que 
possui no trabalho que tem feito no México; e, finalmente, Anna Winterbottom, que 
estará iniciando seu doutorado no outono, estará trabalhando conosco dois dias por 
semana como Assistente de Biblioteca e Informação apoiando Jackie Smith que foi 
promovida a gerente de publicações. Outros promovidos foram Gaby Romo, a gerente 
de treinamento aberto, Mia Sorgenfrei, a Coordendora de Programa e Sara Methven a 
Especialista Sênior em Fortalecimento Organizacional e Shelagh Windsor-Richard 
como gerente de Recursos. 
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Nossas despedidas neste período incluíram: Abi Laing que se mudou para Londres e 
Eliza Hilton que completou seu contrato temporário conosco como Arrecadadora de 
Recursos. Nos desejamos a eles felicidades em seus novos trabalhos. John Beauclerk 
mudou a forma de trabalho conosco passando de membro do quadro de funcionários 
para a categoria de associado. Nos todos sentiremos a falta de John, mas estamos 
felizes, pois ainda o veremos ocasionalmente e desejamos a ele também muito 
sucesso. 
  
Escrito por  Shelagh Windsor-Richards 
Gerente de Recursos, INTRAC 
E-mail: swindsor-richards@intrac.org 
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