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Resumo
Os projetos de índole social são cada vez mais complexos e de forma a gerir essa complexidade têm-se privilegiado as denominadas
parcerias sociais. Estas parcerias são uma forma de ação colaborativa onde organizações de vários setores interagem para resolver
problemas mútuos, identificados de alguma forma com itens da agenda política pública. Contudo, há ainda um longo caminho a
percorrer quanto à exploração das potencialidades e desafios de gestão deste tipo de projetos – quer pela heterogeneidade das
organizações parceiras (que podem ser públicas, privadas e organizações da sociedade civil), quer pela variedade de âmbitos dos
projetos – locais, regionais, nacionais e internacionais. Um projeto de Educação para o Desenvolvimento que está a ser implementado
em parceria é o projeto “Coordenadas para a Cidadania Global”, que visa a construção e dinamização de rotas turísticas pedagógicas.
Com a sua implementação previu-se experimentar uma metodologia de gestão de projeto inovadora: avaliação on-going feita por
“parceiros-pares” que participam no projeto como consultores e como avaliadores. Estes elementos tinham o nome de “avaliadorespares”. Uma vez que este projeto procurava implementar novas metodologias a nível da avaliação, a parceria tinha grande interesse
em estudar e validar cientificamente a sua implementação. Neste artigo faz-se uma sistematização da história do projeto e apresentase uma análise ao trabalho de avaliação realizado ao longo do 1º ano do projeto. Esta análise baseou-se em informação recolhida
nas reuniões do projeto e na análise de documentos formais (relatórios) e informais (emails) gerados pelo mesmo. Esta análise
verificou que a figura de avaliador-par que pretendia ser testada neste projeto correspondia, em larga medida, à figura do “amigocrítico”, uma forma de monitorização e avaliação frequente usada em algumas áreas (como a da educação) mas que ainda está a
dar os seus primeiros passos no mundo dos projetos sociais. O artigo finaliza com uma reflexão sobre as potencialidades e desafios
desta nova figura nos projetos de índole social e as alterações que implicam no desenho do próprio projeto.
Palavras-chave: Metodologia de Projeto; Amigo-Crítico; Sistemas de Monitorização e Avaliação.
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1. Contextualização
O projeto “Coordenadas para a Cidadania Global – Ver, Agir e Transformar!” é um projeto de Educação
para a Cidadania Global (ECG) que visa reforçar as competências para a vida de jovens adultos através da
construção e disseminação de rotas turísticas pedagógicas. Este projeto de 2 anos começou em setembro de
2016 e é uma parceria entre a ONGD Instituto Marquês de Valle Flôr (IMVF), a ONG Par – Respostas Sociais
e a Associação Renovar a Mouraria, com o objetivo global de “contribuir para o envolvimento ativo dos cidadãos
como co-criadores de uma sociedade mais justa, digna e sustentável através da dinamização de novos canais
de comunicação para a Educação para a Cidadania Global (ECG)” (Coordenadas, 2016)6. Tem o apoio do
Camões – Instituto da Cooperação e da Língua.
Além do objetivo direto de promoção da Educação para a Cidadania Global, este projeto também foi
desenhado com o objetivo de trazer abordagens inovadoras ao nível das metodologias de gestão de projeto,
uma vez que as Organizações da Sociedade Civil (OSC) consideram que as metodologias atuais não levam
aos resultados e ao impacto social pretendidos. A parceria denominou este objetivo/eixo como “Definir um
Modelo de Gestão Assente nos Princípios Internacionais de Boa Governança” (objetivo da “Boa Governança”)
que está orientado pelo princípio da transparência, de forma a permitir que outras OSC se apropriem do próprio
projeto caso o desejem reproduzir:
“Os principais objetivos destas atividades são a definição e implementação de procedimentos de
gestão (incluindo questões administrativas e económicas) para uma implementação do projecto
eficiente – com uma linha de base de avaliação e monitorização. Esta implementação deve seguir
uma estrutura clara de análise para que possa ser disseminada junto de outros atores de
Desenvolvimento e se possível replicada.” (Coordenadas, 2016).
Com efeito, a parceria considera que entre as OSC que trabalham na área da ECG não existe ainda a
transparência necessária que permita a partilha das boas práticas e a “salutar aprendizagem” que se faz com
os erros (também eles, muitas vezes, ocultados).
Outro aspeto metodológico onde a parceria procurou inovar foi o da monitorização/avaliação. A parceria
acredita que os modelos tradicionais que se usam na gestão de projetos não são totalmente eficientes. Desta
forma, idealizou-se uma figura para esta função de avaliação, que se denominou de “avaliador-par” e que teria
as seguintes características: deveria ser um elemento de uma organização parceira que não pertencesse ao
projeto (e, deste modo, não tivesse uma opinião “interessada” dos resultados obtidos) e que, por outro lado,
fosse de uma instituição que já tivesse participado em projetos anteriores com as organizações da parceria
(conhecendo assim os contextos, limitações e desafios das instituições). Procurava-se, assim, um afastamento
às agências de avaliação “externa” uma vez que estas, apesar de procurarem ter um olhar neutro sobre os
resultados, não conhecem em pormenor os contextos onde os projetos têm lugar.
Foi neste papel que dois dos autores deste artigo, que não eram elementos da parceria, foram convidados.
Estes já haviam participado em projetos com uma das instituições da parceria e foram vistos como tendo
6 Ao longo deste artigo citar-se-á várias vezes este documento uma vez que é, até à data, o documento produzido pela
parceria que mais bem documenta todo o desenho de projeto.
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competências pertinentes em várias áreas, que poderiam mobilizar essas competências para a monitorização
e, também, prestar alguma “consultadoria” no projeto (um mecanismo informal de avaliação do projeto). A
avaliação externa, e nos moldes tradicionais, foi pedida a uma entidade externa no fim do projeto para cumprir
os requisitos de um dos stakeholders (a agência financiadora).
Uma vez que este projeto procurava implementar novas metodologias ao nível da monitorização/avaliação,
a parceria tinha grande interesse em estudar e validar cientificamente a sua implementação. Contudo, e dado
o seu caráter inovador, no início do projeto não parecia existir ainda uma ideia clara sobre qual seria o papel
destes novos membros da parceria.
2. Metodologia
Este estudo surge assim da problemática referida anteriormente e procurou responder à seguinte pergunta
de partida: “Qual o perfil e papel de um ‘avaliador-par’?”. O objetivo geral era verificar se o papel idealizado
para os “avaliadores-pares” correspondeu, e em que grau, às solicitações que lhes foram pedidas ao longo do
projeto e ao papel que efetivamente teve. Deste modo, o estudo procurou estudar essencialmente os
mecanismos de interação entre os elementos da parceria e os “avaliadores-pares”.
Ao longo do primeiro ano os “avaliadores-pares” tiveram oportunidade de comunicar informalmente com
alguns elementos da parceria. As conversas e os emails informais com esses elementos permitiram aos
“avaliadores-pares” conhecer a importância que a parceria deu à avaliação e monitorização, bem como o que
desejava de cada um dos “avaliadores-pares”.
De acordo com um dos elementos da parceria (troca de emails):
“Considero que a avaliação entre pares não é apenas uma prática transparente de gestão de
projetos, mas também uma forma de capacitar as ONGD sobre formas de governança
participativas, mas também capacitação temática e metodológica. Ao lerem as atividades e os
resultados alcançados, existe da parte dos avaliadores um maior envolvimento nas temáticas da
ECG.
Para o financiador fica também demonstrada esta transparência a vontade de trabalhar
colaborativamente com outras ONGD, o que torna o setor da sociedade civil mais forte e eficaz.”
Em relação à escolha dos “avaliadores-pares”, e em conversas com vários elementos da parceria, recolheuse a informação do quadro 1, que apresenta as principais razões pelas quais cada um dos “avaliadores-pares”
foi convidado (de acordo com a informação dada por um dos elementos da parceria).
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Avaliador-Par

Razões para o convite

A

Competência em Turismo

B

Competência em Gestão de Projetos em EDCG

C

Competência Pedagógica; Sentido pragmático

D

Competência em Inovação Pedagógica

E

Competência em Turismo e Cultura

Quadro 1 - Principais razões pelas quais cada um dos “avaliadores-pares” foi convidado

Contudo, à medida que os dois “avaliadores-pares” deste artigo7 foram cumprindo as tarefas para as quais
foram solicitados (descritas mais à frente), foi-se verificando que o papel que lhes foi pedido correspondia, em
larga medida, aquele que é geralmente pedido aos “amigos críticos”. Confrontados com esta situação, os
elementos da parceria disseram não conhecer esse tipo de avaliador/avaliação e consideraram que essa
tipologia descreve com mais rigor a metodologia pretendida.
Assim, faz-se de seguida um enquadramento teórico da figura do “amigo-crítico” e uma descrição detalhada
das atividades/tarefas do Projeto Coordenadas para as quais foram solicitados, bem como o respetivo
contributo para a evolução do projeto.
3. O “amigo-crítico”
No âmbito dos projetos de Desenvolvimento tem-se verificado nas últimas décadas um aumento do uso de
sistemas de monitorização e avaliação de forma a melhorar as intervenções (Rossignoli et al., 2015). Uma
metodologia de monitorização e avaliação frequente na área da Educação, mas ainda pouco conhecida nos
Projectos de Desenvolvimento, é a do “amigo crítico” onde se procura mudar a posição do avaliador em relação
ao projeto “By moving from objective outsider to someone embedded in the program’s management team, the
evaluator is better poised to provide the flexible, timely feedback needed by the program to make midcourse
adjustments” (Griffin et al., 2014).
O conceito de amigo crítico surgiu nos fins dos anos 1970 e é atribuído a Desmond Nuttall (Heller, 1988).
Costa & Kallick (1993) definem o amigo crítico como sendo “a trusted person who asks provocative questions,
provides data to be examined through another lens, and offers critiques of a person’s work as a friend. A critical
friend takes the time to fully understand the context of the work presented and the outcomes that the person or
group is working toward. The friend is an advocate for the success of that work.” (p. 50)

7

Este artigo é uma coautoria entre quatro pessoas, duas das quais foram “avaliadores-pares” do projeto “Coordenadas” e
duas pertenciam à parceria que implementou o projeto “Coordenadas”. Uma vez que a tónica do artigo assenta nas
questões de avaliação/monitorização, usamos a primeira pessoa do plural (ex: “considerámos que”, “optámos por”,
“verificamos que”) para designar o relato específico dos dois “avaliadores-pares” e usamos o impessoal (ex: “verificou-se
que”, “analisou-se”) para descrever o estudo realizado e as reflexões dos 5 autores do artigo.
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A expressão “amigo-crítico” pode parecer contraditória, uma vez que poderíamos ver a dimensão “amigo”
e a dimensão de “crítico” como sendo um contínuo entre dois pólos opostos. Contudo, estas dimensões podem
ser vistas como complementares se resultarem de uma estratégia onde o “amigo” vem primeiro e o crítico
depois (Alaíz, 2011). Segundo esta interpretação, o “amigo-crítico” entra na relação primeiro como “amigo”,
com o objetivo primordial de apoiar e, estabelecida a relação, passa para o papel de “crítico” (MacBeath, 1998).
Assim, o “tempo” é visto também como uma dimensão importante para a construção da relação seguido pelo
juízo próprio do papel de crítico (Swaffield, 2003). Assim, o papel do “amigo-crítico” deve assentar numa relação
de confiança, que pode ser construída com base em valores comuns que quem “avalia” e quem é avaliado
reconhece no outro. Por exemplo, na área da Cidadania Global, a relação de confiança pode ser mais
facilmente estabelecida se avaliador e avaliado reconhecerem no outro perceções comuns sobre conceitos
fundamentais como o que é o Desenvolvimento, o que se entende por Cidadania Global, entre outros.
MacBeath (1998) identificou vários obstáculos à construção desta relação, como as agendas escondidas e
as lutas de poder. Desta forma, é importante que quem é avaliado sinta que quem avalia não é concorrente ou
parte interessada. O “bom amigo-crítico” será assim uma pessoa que pode ter uma perspetiva relativamente
“neutra” quanto ao sucesso do projeto – isto é, não é alguém “de dentro”, que pode ter uma opinião
“contaminada” e interessada, nem é alguém que o avaliado sente que é completamente “de fora”, avaliando
sem preocupação em conhecer o contexto. Assim, o “construir” a relação exige tempo e isto permite que se
conheça o contexto e os resultados que se procuram atingir (Alaíz, 2011). O “amigo-crítico” é alguém que, não
só tem uma perspetiva diferente da que têm os que estão “do lado de dentro”, como auxilia a ver o que é
familiar sob uma nova luz (Alaíz, 2011). A este propósito, Swaffield (2004) salienta que nem sempre é
necessário que o “amigo-crítico” seja um perito na área, referindo algumas vantagens como a de poder
genuinamente fazer as perguntas ingénuas, mas poderosas; contudo, na sua opinião é sempre necessário
estar-se familiarizado com o contexto, de forma a não criar sensações de frustração causadas pela
necessidade de dar explicações longas e detalhadas.
Apesar de alguns autores (Ex: Block, 1999) sugerirem a necessidade de competência técnica por parte do
“amigo-crítico”, Swaffield (2004) discorda pois, e se isso acontece nas organizações, então será importante
refletir sobre o tipo de apoio externo que estão a procurar: alguém que lhes diga o que fazer ou alguém que as
acompanhe, apoiando-as à medida que elas próprias procuram a resolução dos problemas.
4. O projeto “Coordenadas para a Cidadania Global” e o papel dos “avaliadores-pares”
Enquanto “avaliadores-pares”, e de acordo com o modelo proposto, fomos encorajados a participar em
algumas atividades (reuniões/oficinas) e temos feito a avaliação dos relatórios trimestrais. Estes relatórios
procuram dar resposta ao objetivo da “boa governação”: à medida que a parceria implementa as suas
atividades, descrevem-se e documentam-se os passos para concretizar essas atividades e partilha-se, sob a
forma de um relatório no website do projeto, de forma a que qualquer OSC possa reproduzir o projeto.
Assim, descrevem-se de seguida, todos os momentos onde os “avaliadores-pares”intervieram e reflete-se
sobre como as solicitações se enquadram na figura do “amigo-crítico” atrás descrita.
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1º Momento: Primeiro relatório trimestral
A primeira intervenção dos “avaliadores-pares” foi analisar o primeiro relatório trimestral, em dezembro de
2016. Até aqui a parceria tinha feito “apenas” as normais reuniões de arranque onde se procurou consolidar o
cronograma, montar o website e tratar as questões burocráticas mais importantes (nomeadamente, convidando
os “avaliadores-pares”).
Sendo esta a primeira intervenção enquanto “avaliadores-pares” tivemos de refletir sobre esse papel e o
que se devia colocar no relatório que era esperado da nossa parte. Uma vez que já existia uma relação bastante
próxima com alguns elementos da parceria (desenvolvida com base nos vários projetos em que temos
participado) verificámos que o nosso papel poderia ser o de “amigo-crítico”, uma vez que a parte da relação de
confiança já estava estabelecida. Assim, o nosso relatório procurou avaliar as atividades (no sentido clássico
do termo avaliar) mas também sugerir alterações (no sentido de “amigo-crítico” / avaliador-par). Por exemplo,
referimos no nosso relatório que o website do projeto e os relatórios trimestrais estavam a cumprir o seu objetivo
primordial (transparência & boa governação) uma vez que disponibilizavam todos os recursos do processo. A
par deste papel “avaliativo” sugerimos alterações de alguns processos nos quais tínhamos know-how técnico.
Por exemplo, criticámos o facto de o website agregar 2 mensagens para 2 públicos diferentes – o de
documentar o projeto em si mesmo (público-alvo: outras OSC) e documentar as futuras rotas pedagógicas
(público-alvo: público em geral, jovens a capacitar, etc.). A questão da definição clara dos “vários públicosalvo” foi tida em conta posteriormente pela parceria, sobretudo nos passos seguintes tanto mais que se
verificou ser complexo definir, neste projeto, quem são os seus beneficiários: as associações que trabalham
com jovens? Os jovens que vão ser capacitados para dinamizar as rotas? Ou os turistas que vão visitar as
rotas e junto de quem se pretende promover a ECG?
2º Momento: Primeira reunião/oficina de trabalho
O momento seguinte de intervenção aconteceu quando fomos convidados a participar na primeira oficina
de trabalho entre as organizações da parceria, em 6 e 7 de fevereiro de 2017 (todos os “avaliadores-pares”
foram convidados). Esta oficina foi dedicada à partilha de boas práticas de ECG dos parceiros, que foram
posteriormente discutidas entre os parceiros e os amigos críticos presentes.
Os “avaliadores-pares” ajudaram a analisar vários projetos/case studies de forma a identificar boas práticas.
Ajudaram ainda a identificar os conceitos fundamentais de ECG no projeto, e as atividades principais,
sobretudo nas áreas técnicas da cultura/turismo.
Neste momento pudemos observar com mais detalhe o perfil dos vários “avaliadores-pares” (de acordo com
o quadro 1 atrás) implicados. Algumas pessoas teriam sido convidadas a ser avaliador-par sobretudo pela sua
competência técnica. Contudo, verificámos de imediato que todas elas já tinham uma relação de confiança
com os elementos da parceria, o que nos ajudou a perceber o que entendiam por avaliador-par: aproximavase da ideia do “amigo-crítico”, agente que critica com base numa relação consolidada. Consideramos que se
esta “validação de papel” tivesse sido feita nessa reunião (e não após um ano de projeto) teriam existido
contribuições mais ricas por parte destes atores.

54

Sinergias – diálogos educativos para a transformação social | julho 2018 – n.º 7

3º Momento: Segundo relatório trimestral
O 2º relatório trimestral foi publicado em abril de 2017. Nesse relatório documentou-se os processos de
tomada de decisão decorrentes da oficina realizada em fevereiro e o programa da formação, destinada a
técnicos das OSC, que trabalhavam na capacitação de jovens e desejavam envolvê-los na dinamização das
rotas pedagógicas. Uma vez que o nosso know-how técnico é sobretudo nesta área (ao contrário dos outros
“avaliadores-pares” cujo know-how é na área cultural e turística) procurámos fazer uma análise “crítica” (de
“amigo-crítico”) desta formação, analisando e sugerindo alterações na estrutura, nos módulos temáticos e
duração da formação. Mais tarde, refletiu-se com a parceria se faria sentido existirem reuniões “específicas”
por área de competências dos “avaliadores-pares”, ao contrário do sistema mais aberto e plural que foi
utilizado, onde todos os “avaliadores-pares” têm estado presentes independentemente da natureza das
reuniões. Podemos optar por mobilizar os amigos-críticos numa dimensão interdisciplinar (onde todos
aprendem com todos) ou numa dimensão mais técnica (onde a parceria se foca em cada problema em
separado, usando um “amigo-crítico” específico para cada dimensão). O facto desta parceria estar envolvida
num projeto onde “apenas” domina tecnicamente uma área (ECG) e necessitar de apoio técnico em várias
outras (cultura, turismo, educação) sugere que a estratégia interdisciplinar que tem vindo a ser adotada é a
mais correta, pois verifica-se ser necessário que os “peritos em educação” discutam com os “peritos em
turismo” de forma a saber como criar uma “formação em turismo”. O projeto beneficia desta heterogeneidade
de contributos nas reuniões em que todos os “avaliadores-pares” participam, mas não na avaliação dos
relatórios, onde cada avaliador-par apenas avalia o relatório trimestral nas áreas temáticas onde se sente mais
conhecedor.
4º Momento: Terceiro relatório trimestral
O 3º relatório trimestral foi publicado em julho de 2017. Este relatório descreveu sobretudo os passos dados
na construção da formação atrás descrita. Uma vez que não houve nenhuma reunião presencial entre todos
os intervenientes (parceiros e “avaliadores-pares”) entre o 2º e o 3º relatório, o contributo dado por cada
avaliador-par foi novamente bastante “monodisciplinar”.
5º Momento: Segunda reunião/oficina de trabalho
A 2ª reunião de trabalho em que os “avaliadores-pares” foram convidados a participar realizou-se a 3 de
agosto. Esta reunião revelou-se muito rica pela participação dos vários “avaliadores-pares” que, na sua
heterogeneidade de competências e no papel de amigos-críticos, fizeram “críticas” ao desenvolvimento do
projeto que, e por serem bem aceites pela parceria, mudaram algumas das premissas iniciais que
fundamentavam o projeto. A alteração mais importante terá sido a de o projeto não assentar na criação de
novas rotas mas a de usar rotas já existentes, transformando-as de forma a incluir conteúdos de ECG (dando
às rotas uma perspetiva de cidadania global). Esta alteração resultou da análise dos contextos de intervenção
e repensou-se a sustentabilidade do projeto. Esta constatação (e outras) levaram à alteração também da
natureza de alguns conteúdos do módulo de formação para as OSC.
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5. Reflexões finais
Por parte das OSC há um certo descontentamento com os resultados e impacto dos projetos sociais em
que intervêm, o que as leva a ter uma maior exigência na monitorização e avaliação das suas atividades. Este
artigo documenta as atividades de monitorização do Projeto Coordenadas, onde as OSC intervenientes
procuraram inovar introduzindo o conceito de “avaliador-par” e apresenta um pequeno estudo onde se procurou
conhecer onde residia essa inovação (mais do que o seu impacto). A análise feita aos vários momentos de
interação (reuniões, conversas informais, documentos formais, etc.) sugere que o papel do agente
monitor/avaliador concebido corresponde, em larga medida, ao papel do “amigo-crítico”.
Apresentamos de seguida um conjunto de reflexões sobre o projeto e seus processos.
Numa primeira análise, verificou-se que as OSC implicadas no Coordenadas conceberam a figura do
“avaliador-par” como:
•

Sendo sobretudo um perito técnico, em áreas necessárias para o desenvolvimento do projeto e que
as próprias OSC não dominavam. Era visto como um híbrido de consultor e técnico e,
necessariamente, monitor e avaliador da implementação do projeto.

•

É um ator que não tem nem a grande distância dos avaliadores externos nem a grande proximidade
de parceiros de facto. Este “meio-termo” poderá colmatar algumas desvantagens das figuras do
avaliador (a neutralidade que resulta da total descontextualização) e do parceiro (a
“consanguinidade” e falta de uma visão “de fora”). Contudo, definir um ator por aquilo que ele “não
tem” não é tão proveitoso como defini-lo por aquilo que ele tem.

Neste artigo defendemos que a figura do “amigo-crítico”, uma figura que começa a fazer o seu terreno no
mundo dos projetos sociais, reúne o conjunto de características que esta parceria desejava (ainda que não o
soubesse clarificar) quando concebeu a figura de avaliador-par. Depois de um ano de interação constatou-se
que a proximidade que já existia com todos os “avaliadores-pares” antes da implementação do projeto foi um
critério-chave para aceitar as “críticas”, uma vez que estas não foram interpretadas erradamente (como
costuma acontecer quando os avaliadores têm outros perfis e características).
No caso do “Coordenadas para uma Cidadania Global”, se o papel do “amigo-crítico” tivesse sido claro
desde o início, as contribuições dadas seriam potencialmente mais ricas. Por exemplo, constatou-se que certos
instrumentos, como os relatórios trimestrais, são insuficientes para explorar toda a potencialidade de um
“amigo-crítico”, uma vez que foram “desenhados” para o perfil de um avaliador clássico. Desta forma,
recomenda-se que os amigos-críticos sejam envolvidos numa fase inicial dos projetos, ajudando a parceria a
pensar em instrumentos que potencializem a sua intervenção como uma mais-valia para o projeto, para as
instituições parceiras e para ela própria.
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