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Resumo: Este artigo apresenta a experiência de formação de mobilizadores e voluntários do 
Comitê de Entidades no Combate à Fome e pela Vida (COEP), focada em instrumentos de 
planejamento e gestão de projeto e realizada por meio de plataforma de ensino à distância 
mediado por computador. O COEP reúne empresas e outros tipos de organizações que atuam 
em rede, buscando mobilizar seus integrantes e aglutinar esforços para realizar ações 
sociais. Para voluntários integrantes dessa rede, foi preparado o curso de extensão 
Elaboração, Acompanhamento, Avaliação e Articulação em Projetos Sociais, que reuniu 
elementos voltados para capacitá-los a programar e gerir os projetos de desenvolvimento 
local realizados com comunidades externas às suas organizações.  
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1. Introdução 
Um dos objetivos do Comitê de Entidades no Combate à Fome e pela Vida (COEP) é 

desenvolver em rede ações sociais voltadas para comunidades externas às organizações que o 
compõem. Uma dessas ações é a implantação de projetos de desenvolvimento local.  

Para realizar suas atividades, o COEP conta com o trabalho de mobilizadores, 
voluntários, em geral funcionários das entidades integrantes do Comitê. No entanto, a 
formação e experiência profissional da maioria dos mobilizadores não lhes garantem as 
condições necessárias para trabalhar na estruturação e gestão de projetos sociais. Em especial, 
tais pessoas não costumam ter a experiência de trabalho em diálogo com as comunidades 
neles envolvidas.  

Ao ser acionada para conceber um curso de capacitação desse público, a equipe do 
Laboratório de Tecnologia e Desenvolvimento Social, do Programa de Produção da 
COPPE/UFRJ (LTDS), baseado em sua experiência em realizar cursos para gestores sociais 
do SESI, propôs um curso de extensão voltado para a familiarização com técnicas de 
formulação, monitoramento e avaliação de projetos e com conceitos fundamentais para sua 
atuação como voluntários.  

A concepção desse curso enquadrou-se por um paradigma de gestão social que reflete 
as transformações sofridas pela gestão das organizações em geral, como a busca por 
flexibilidade, trabalho colaborativo e capacidade de lidar com a complexidade. Porém, além 
de incorporar inovações organizacionais, o paradigma adotado compreende ainda uma 
preocupação com um posicionamento ético em relação aos destinatários das ações sociais 
empreendidas, com um aprendizado não apenas técnico e instrumental mas também 
substantivo e eticamente referido.  

Como forma de não restringir o acesso ao curso apenas aos mobilizadores que 
atuassem no Rio de Janeiro, garantindo essa oportunidade de formação para pessoas dispersas 
pelo país, em áreas urbanas e rurais, optou-se em conjunto por realizá-lo à distância, 
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utilizando uma plataforma de educação à distância mediada por computador (EDMC). Essa 
plataforma, chamada SGA, havia sido desenvolvida pela equipe do LTDS em associação com 
a empresa LB Consultoria, tendo sido já testada e utilizada em outros cursos oferecidos pelo 
Laboratório.  

Este artigo relata a experiência com a criação e desenvolvimento deste curso, que, em 
quatro edições, contou com mais de trezentos alunos inscritos, assim como alguns aspectos da 
avaliação dos participantes a respeito do curso como um todo, do material e das metodologias 
utilizadas. 

 

2. COEP: rede de entidades voltadas para a responsabilidade social 

Ao estabelecer-se como Comitê das Entidades Públicas no Combate à Fome e pela 
Vida, em 1993, o COEP reunia empresas estatais, fundações e autarquias que buscavam 
formas de se articular para integrar a Ação da Cidadania no Combate à Fome, à Miséria e pela 
Vida. O principal objetivo era articular parcerias entre as associadas para realizar ações 
voltadas a melhorar a qualidade de vida da população, utilizando seus recursos humanos e 
técnicos, focando na busca por solucionar problemas estruturais.  

Com o tempo, houve transformações significativas. Agregaram-se ao COEP novas 
instituições: empresas estatais ou privadas, órgãos públicos, organizações não 
governamentais. Hoje há cerca de 850 entidades associadas. Algumas empresas estatais da 
composição inicial passaram por privatização. O crescimento, as transformações de várias das 
integrantes e as alterações do contexto de atuação levaram o COEP a algumas mudanças, 
como a institucionalização, por meio de um estatuto, e a alteração de nome, para Comitê de 
Entidades no Combate à Fome e pela Vida. Nesse período criaram-se também os Comitês 
estaduais, com o objetivo de buscar maior flexibilidade e ampliar a presença em todo o país 
(SOUZA, 2003 e TEIXEIRA ET AL., 2002). 

O crescimento, o grau de complexidade que as ações empreendidas foram ganhando e 
a necessidade de manter flexibilidade levou o COEP a buscar se constituir como rede. O 
desenvolvimento e a difusão das tecnologias de informática e comunicação, ocorridos no 
mesmo período, contribuíram para viabilizar uma gestão descentralizada, princípio escolhido 
desde o início para o funcionamento do COEP. Fortaleceu-se a busca do modelo de rede para 
a governança do funcionamento dos Comitês e de suas relações entre si e com o Comitê 
Nacional, bem como da gestão operacional das diversas iniciativas locais ou nacionais 
(SOUZA, 2003 e TEIXEIRA ET AL., 2002). 

No início, a atuação do COEP era visível, sobretudo, pela promoção de campanhas, 
como a do Natal pela Vida, de captação de alimentos, ampliando-se depois para uma atuação 
de cunho mais estrutural, de promoção da saúde, geração de emprego e renda, atividades 
educacionais. Há ainda ações de mobilização das organizações integrantes e de seus 
funcionários, como a Semana Nacional de Mobilização pela Vida, de divulgação de projetos e 
de capacitação.  

Um outro princípio presente desde o início é a busca por atuar como aglutinador, 
promotor de articulações, estimulando que as ações sociais de suas integrantes sejam 
realizadas de forma cooperativa, com base nas parcerias propiciadas pela participação no 
COEP ou em outros tipos de parcerias. Busca-se integrar competências que possam 
potencializar os efeitos das ações empreendidas. (SANTOS, 2005) 

Uma orientação mais recente, voltada para uma referência mais explícita ao âmbito da 
responsabilidade social empresarial, é a de atuar para sensibilizar, disseminar e mobilizar as 
associadas e a população em geral quanto à meta de que o Brasil alcance os Oito Objetivos de 
Desenvolvimento do Milênio definidos pela ONU, durante a Cúpula do Milênio em 2001 
(CAMPOS & SANTOS, 2005). 
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3. Projetos de desenvolvimento local em comunidades do entorno  
Um aspecto interessante a salientar na atuação do COEP, da perspectiva dos conceitos 

específicos da responsabilidade social empresarial, é seu foco no grupo de stakeholders 
correspondentes às comunidades externas. Manteve-se ao longo do tempo a intenção de 
estimular as entidades associadas a incorporar à cultura de sua organização as necessidades e 
potencialidades das comunidades do entorno.  

O foco nas comunidades externas e a preocupação por realizar ações concretas, 
efetivas e sustentáveis foram mantidas e ganharam maior destaque no Planejamento 
Estratégico de 2003. Na prática, isso significou que cada Comitê estadual deveria concentrar 
esforços na escolha de uma localidade para implantar um projeto de desenvolvimento 
comunitário, exercendo o papel de protagonista do projeto. Esta proposta representou uma 
mudança, ao ampliar a forma de atuar para além da de estimulador das entidades associadas 
para firmar parcerias no desenvolvimento de seus projetos sociais e de facilitador e apoiador 
das alianças firmadas. (SANTOS, 2005) 

A mudança visava integrar esforços de todos os participantes, com a finalidade de 
realizar uma iniciativa única, concreta, planejada, executada e avaliada com as comunidades a 
que o projeto se dirige, nos moldes de um Projeto de Desenvolvimento Local Integrado e 
Sustentável. Ao final do ano de 2004, havia Projetos de Desenvolvimento Comunitário do 
COEP em processo de implementação em 23 estados (SANTOS, 2005). 

 

4. Estruturação de curso de capacitação para mobilizadores 
 As realizações do COEP dependem primordialmente do trabalho desenvolvido pelos 

representantes técnicos das organizações integrantes de Comitês. São pessoas designadas 
pelas entidades para representá-las nas reuniões dos Comitês e que atuam como voluntários. 
Têm o papel de mobilizar o público interno das organizações para participar de campanhas e 
outras ações e disponibilizar os recursos técnicos e materiais de sua entidade para realizar 
projetos, campanhas e outras iniciativas. Em alguns casos, agem diretamente na execução de 
projetos, como os de desenvolvimento comunitário. 

Por se tratar de uma rede voluntária, as pessoas envolvidas na articulação local ou na 
execução de projetos, “não possuem, necessariamente, um perfil compatível à 
responsabilidade assumida e, nesse sentido, a coordenação da rede passou a considerar a 
capacitação dos participantes um instrumento fundamental para o aprimoramento das ações 
do comitê” (TEIXEIRA ET AL., 2002). 

Como uma dessas iniciativas de capacitação, a Coordenação do COEP Nacional 
procurou, em 2003, o Laboratório de Tecnologia e Desenvolvimento Social (LTDS) do 
Programa de Engenharia de Produção da COPPE/UFRJ, com o objetivo de estruturarem em 
conjunto atividades de capacitação de mobilizadores da rede COEP. 

A demanda apresentada era que a capacitação a ser oferecida aos mobilizadores 
pudesse: i) ser de curta duração; ii) ser oferecida várias vezes ao ano; iii) atender a um número 
razoável de voluntários; iv) abranger conteúdos especialmente de cunho instrumental, mas 
também conceituais e reflexivos; v) utilizar ferramentas de educação à distância, para que o 
curso pudesse ter âmbito nacional. 

Baseada em sua experiência com a implementação de um curso de especialização em 
gestão de iniciativas sociais para gestores do Sistema SESI, iniciado em 1998, a equipe do 
LTDS buscou desenvolver um curso de extensão que atendesse as necessidades específicas 
dos mobilizadores envolvidos em projetos e outras iniciativas de ação social voltados para 
comunidades externas a suas entidades. Com essa finalidade, o curso proposto procurou 
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reunir a apresentação de ferramentas para a implementação de projetos e a oportunidade de 
refletir sobre a atuação social, estruturando-se em dois blocos.  

No caso do bloco instrumental, voltado para o planejamento e a gestão de projetos, 
foram apresentadas técnicas e metodologias para: o diagnóstico de problemas encontrados no 
contexto em que se vai trabalhar, a formulação de alternativas de solução e escolha entre elas; 
a estruturação lógica de projetos; o planejamento do acompanhamento e da avaliação de 
projetos. Foram apresentados ainda exemplos de metodologias participativas para dialogar 
com as comunidades envolvidas no projeto e facilitar sua participação desde a fase de 
diagnóstico até a de implementação e a avaliação de um projeto social. Este bloco procurou 
trazer elementos de gestão de projetos para o campo de atuação específica dos mobilizadores, 
envolvidos em ações sociais. Tratou assim da pertinência de se levar em conta, também em 
iniciativas sociais, conceitos como os de ciclo de projetos e viabilidade, eficiência, eficácia e 
efetividade, e de se utilizar instrumentos de administração de recursos financeiros, materiais e 
humanos, de controle no tempo e de coordenação de atividades. Um elemento diferencial foi a 
ênfase dada à importância do diálogo com as comunidades que se supõem serem as 
beneficiárias do projeto e de contar com metodologias que possibilitem que as pessoas que as 
compõem tenham condições de participar das etapas de proposição e de desenvolvimento de 
iniciativas voltadas para melhorar sua situação. 

O bloco dedicado à reflexão sobre aspectos significativos de ações de responsabilidade 
social abordou temas como voluntariado, contexto institucional, diálogo interinstitucional, 
negociação, articulação e estabelecimento de parcerias.  

Um elemento fundamental em ambos os momentos do curso foi a importância 
atribuída ao diálogo, entre os responsáveis pelos projetos, entre os parceiros envolvidos em 
sua concretização e com as comunidades em que são desenvolvidos.   

Para ambos os blocos, foi elaborado material didático específico, voltado para auto-
instrução, contendo não apenas textos, mas também exemplos de aplicação das metodologias 
e técnicas tratadas e exercícios de aplicação desses mesmos instrumentos, a serem 
desenvolvidos pelos próprios alunos.  

 

5. Realização do curso de capacitação dos mobilizadores  

O curso de extensão “Elaboração, Acompanhamento, Avaliação e Articulação em 
Projetos Sociais” foi estruturado com carga horária de 72 horas, distribuídas ao longo de 9 
semanas. Suas atividades ocorreram utilizando boa parte dos recursos de ensino à distância 
oferecidos pelo ambiente de ensino proporcionado pela plataforma SGA.  

Os textos que serviam como base para o curso – tanto o material didático específico 
quanto textos complementares – ficavam disponíveis no ambiente em arquivo formato PDF, 
para consulta online ou para download e impressão.  

O recurso mural da plataforma foi utilizado para que os alunos fizessem upload de 
arquivos contendo a resolução de exercícios propostos, de modo a ficarem disponíveis para 
consulta pelos professores e tutores assim como pelos demais alunos.  

Foram usadas de modo intenso as ferramentas de comunicação assíncrona, como 
mensageiro e fórum. O mensageiro foi utilizado para comunicação dos alunos com a 
secretaria acadêmica e a coordenação do curso, para assuntos como inscrição e  prazos, bem 
com professores e tutores, para esclarecimento de dúvidas.  

O recurso de fórum foi utilizado dividindo cada turma em grupos menores para 
permitir uma interação de mais qualidade. Nesse ambiente houve a discussão de temas 
propostos pelos professores, a proposição de exercícios práticos e discussão das soluções 
sugeridas pelos alunos, esclarecimento de dúvidas. Com a última das quatro turmas, o fórum 
foi o cenário para uma dinâmica de negociação, em que se criou o contexto simulado para que 
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diferentes grupos interagissem de modo a atingir um resultado para o qual era indispensável 
estabelecer acordos negociados e consenso. Outra atividade particularmente rica ocorrida no 
ambiente fórum foi a troca de experiências entre os alunos, envolvidos com atividades 
similares em contextos regionais e institucionais bastante diversos.  

A utilização de recursos de comunicação síncrona, como o chat, foi prejudicada, 
porque vários dos participantes tinham acesso precário à Internet, com baixa velocidade ou 
sujeita a interrupções. Para não prejudicar esses alunos, abdicou-se do uso dessa ferramenta.  

Outros recursos da plataforma permitiram a realização pelos alunos de avaliações do 
tipo múltipla-escolha e sua correção automática, a aplicação de enquêtes sobre questões 
pontuais dos assuntos tratados e pesquisas para caracterizar os integrantes das turmas e para 
avaliação de processos. A secretaria acadêmica contou com recursos dedicados à gestão do 
curso: inscrição e matrícula, agenda do curso, monitoramento da participação, inserção de 
conceitos e cálculo de médias, geração de boletins e preparação de relatórios.  

Foram realizadas quatro edições do curso, entre junho de 2004 e outubro de 2005. 
Houve um total de 311 inscritos, dos quais 156 cumpriram todos os requisitos para obter a 
certificação. O curso contou com alunos de praticamente todos os Estados brasileiros, mas a 
maior freqüência ficou com as regiões Sudeste e Nordeste. Aproximadamente 65% dos 
inscritos possuíam o curso superior completo, mas 52% nunca haviam participado de 
capacitações visando a atuação em projetos sociais, como mostra a Figura 1. Dessa mesma 
figura, vê-se que aqueles que participaram de capacitações com duração superior a um dia 
eram apenas 15%. 

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%

Nunca participou de capacitação

sim, em palestras e debates presenciais

sim, em cursos presenciais
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freqüência relativa de respostas

 
FIGURA 1 – Participação anterior em capacitações no tema 

 
Mesmo entre os 56% dos inscritos que declararam que já haviam participado ou 

estavam participando pela primeira vez em projetos sociais, a totalidade disse sentir-se pouco 
preparada. Quando se perguntou aos inscritos quais os itens relacionados à temática do curso 
eram mais importantes para sua atuação em projetos sociais, obteve-se a distribuição de 
respostas que aparece na Figura 2. 
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FIGURA 2 – Itens / temas considerados mais importantes pelos cursandos, no início do curso 
Fonte: Secretaria acadêmica do curso - LTDS 

 
As respostas à pergunta “Em qual etapa do projeto, você considera que pode e/ou deve 

capacitar-se melhor?” tiveram a distribuição apresentada na Figura 3. 
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FIGURA 3 – Etapa do projeto com maior necessidade de capacitação, segundo os inscritos 
Fonte: Secretaria acadêmica do curso - LTDS 

 
As respostas às duas questões anteriores são coerentes com a situação vivenciada pelos 

alunos como voluntários do COEP: seus desafios principais estavam na elaboração de 
projetos de intervenção e no seguimento de projetos já em andamento. 

Ao final do curso, cada aluno respondeu um questionário de avaliação. Quanto aos 
tópicos em que se sentiram mais capacitados pelo curso, obteve-se a distribuição que aparece 
na Tabela 1. 
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Tabela 1 – Tópicos em que os alunos se sentiram mais capacitados 
Item: Temas que o curso mais contribuiu Turma 1 Turma 2 Turma 3 Turma 4 Total 

Elaboração de projetos 8 26 10 9 53 
Execução/acompanhamento. de projetos 9 14 13 8 44 
Avaliação de projetos 7 7 5 6 25 
Participação / métodos participativos 6 6 7 5 24 
Indicadores 7 7 1 2 17 
Voluntariado 3 5 4 3 15 
Articulação interinstitucional / parcerias 4 3 1 4 12 
Responsabilidade social empresarial 4 1 1 1 7 
Dimensão ética da prática social 3 3 0 1 7 
Execução financeira de projetos 1 2 0 0 3 
Questões sociais contemporâneas 2 0 1 0 3 
Alternativas de inclusão social 0 2 0 1 3 
Total 54 76 43 40 213 

Fonte: Secretaria acadêmica do curso – LTDS 

 
A comparação entre as expectativas antes do curso (itens e/ou temas considerados 

importantes pelos inscritos para se capacitarem) e o realizado com o curso (itens e/ou temas 
em que os se sentiram mais capacitados) pode ser feita a partir dos dados apresentados na 
Figura 4. As opções “elaboração de projetos” e “execução / acompanhamento de projetos” são 
modais para as perguntas realizadas. A maior discrepância ficou por conta de “alternativas de 
inclusão social”, “questões sociais contemporâneas” e “execução financeira de projetos”. 
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FIGURA 4 – Itens visados para capacitação antes do curso versus itens com melhor capacitação ao final do 
curso, segundo os alunos 
Fonte: Secretaria acadêmica do curso - LTDS 

 
Foi solicitado, ainda, ao final de cada turma, que o aluno fizesse uma avaliação global 

do curso. Foi solicitado aos alunos que atribuíssem uma nota de zero a 5 para a contribuição 
do curso para com a sua formação pessoal. 92% das notas atribuídas foram 4 ou 5. A 
totalização da notas aparece na Figura 5. 
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FIGURA 5 – Avaliação da contribuição do curso pelos alunos concluintes 
Fonte: Secretaria acadêmica do curso - LTDS 

 

6. Considerações finais  

A parceria do LTDS com o COEP e o sucesso do curso apontam para questões 
importantes. 

O histórico do COEP é exemplar no sentido de que as organizações sociais ou outras 
instituições atuando em implementar iniciativas sociais necessitam de suporte instrumental de 
forma crescente. Como em outras experiências, identificou-se uma grande carência de 
qualificação de pessoas que hoje já atuam em projetos sociais.  

A experiência de realização do curso e as percepções dos alunos quanto a seus 
resultados confirmam a possibilidade de promover a capacitação de pessoas envolvidas com 
gestão social com base no acervo das técnicas instrumentais da Engenharia de Produção, 
colocado a serviço de uma engenharia de interesse social. A contribuição de ferramentas 
utilizadas na Engenharia de Produção para esse tipo de capacitação depende, no entanto, de 
adaptações dessas ferramentas e de assimilação de outras, típicas de outras áreas do 
conhecimento. Depende da afirmação de uma racionalidade valorativa situada (Zaoual, 2003), 
que vá além de uma lógica meramente econômica. O caráter multidisciplinar da Engenharia 
de Produção facilita esta tarefa, que requer, além de conhecimento, sensibilidade e capacidade 
de diálogo. 

A aproximação da Engenharia de Produção com organizações sociais e com a gestão 
de iniciativas sociais não é nova, mas pode ser aprofundada, enriquecida e amadurecida. Os 
projetos que conseguem criar uma unidade entre ensino, extensão e pesquisa parecem ser uma 
forma privilegiada para tanto. 

Outro aspecto a ser destacado é a demonstração da potencialidade de contribuição da 
EDMC, por alcançar pessoas sem acesso a formas tradicionais de capacitação, por sua 
localização mais distante de instituições educacionais, e por permitir grande flexibilidade em 
termos de horários de estudo. No caso ora estudado, essas características foram de extrema 
importância, mas talvez o principal benefício do uso dessa tecnologia educacional tenha sido 
proporcionar a pessoas dispersas geográfica e institucionalmente que já trabalham inseridas 
numa rede um ambiente de encontro e diálogo para partilhar dificuldades comuns e 
alternativas de solução para essas dificuldades.   

É intenção dos autores deste  trabalho realizar  uma pesquisa com os egressos do curso 
aqui relatado, com o objetivo de dimensionar o impacto no médio prazo da capacitação 
ministrada. Averiguar qual foi a importância do curso para os alunos após dois ou três anos de 
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sua realização certamente revelaria deficiências, virtudes e possibilidades que não puderam 
ser detectadas com os procedimentos adotados até o momento. 
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