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Módulo I 

Projetos Sociais e Planejamento Estratégico



Aula 1

O por quê da estruturação de projetos sociais



Projetos Sociais

• O que é projeto?

• “Conjunto de ações ordenadas, definidas e logicamente encadeadas no tempo que 
objetivam atingir determinados objetivos”

• “É um processo único, consistente com um conjunto ordenado e controlado de 
atividades com data de início e término, condizidos para atingir um objetivo com 
requisitos espeficados, incluindo restrições de tempo, custo e recursos”

• “ É um empreendimento temporário conduzido para cria um produto/serviço único”  



Projetos Sociais

• O que é projeto social?

• Conjunto orientado de atitudes desenvolvidas por um sujeito individual ou coletivo em 
relação a um objeto (situação socialmente indesejada)  cuja o mesmo ou os mesmos julgam 
capaz ou capazes de alterar através de ações definidas. 

• Essas atitudes estão referenciadas em:

• a. focalização do objeto – situação socialmente indesejada;

• b. escolha mais o menos consciente das ações à serem desenvolvidas; e

• c.  Intenção ou estímulo que o(s) sujeito(s) em conquistar as mudanças necessárias para a(s) 
alteração(ões) pretendida(s).  



Situação Socialmente Indesejada - Objeto

• Uma “situação socialmente indesejada” está condicionada a forma como vemos, 
pensamos e compreendemos a natureza da sociedade em que vivemos. Isto é, depende 
de nossa interpretação ideológica sobre um determinado fato (um problema) do 
cotidiano das comunidades. E. logicamente, nossa intenção de sua aceitação, alteração, 
mitigação e/ou resolução. 

• Vejamos alguns exemplos expressas em imagens



Situação
Socialmente
Indesejada

(?)



Situação
Socialmente
Indesejada

(?)



Situação
Socialmente
Indesejada

(?)



Situação
Socialmente
Indesejada

(?)



Como podemos
interpretar essas

situações?



Interpretando...

• São uns pobres coitados.

• A vida não sorriu para eles.

• Deus quis assim.

• Como podem viver desse jeito?

• Deus olha por eles.

• Desafortunados.

• Deus proverá.

• Não tem como fazer nada.

• São uns vagabundos.

• Estão assim por que eles não querem 
trabalhar.

• Deus ajuda que cedo madruga

• Não estudaram...olha o que deu!

• Eles escolheram essa vida.

• Não querem nada com nada.

• Desculpe-me, mas não posso fazer 
nada.



Interpretando...

• Por que está acontecendo isso?

• Quais foram as causas para que essas pessoas estejam nessa situação?

• O que posso fazer para mudar essa situação?

• O que podemos fazer para mudar essa situação?

• Será que o poder público não está vendo o que está acontecendo com essas 
pessoas?

• Quem eu posso procurar para tentar resolver esse problema?

• O que devemos fazer?
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Inquietação

• Estado humano de preocupação, desassossego que impede o repouso, a paz, a 
tranquilidade, nervosismo.

• Aflição, agonia, angústia, ansiedade, atormentamento.

• Quem se acha agitado.

• Quem espera ou quem deseja por uma mudança.

• Não aceitação da “normalidade. Um estado de querer algo diferente.

• Pensar “fora da caixa”

• Uma das gêneses da criação ou criatividade.



Um projeto social

• Surge de uma inquietação. Um sentimento individual ou coletivo que, aquilo que 
vemos ou sentimos não corresponde a uma situação de convívio social saudável ou de 
vida em sociedade. 

• E para tal pensamos, planejamos, estruturamos, organizamos ações e recursos  
voltadas para a resolução (parcial ou total) daquele problema que julgamos não 
corresponder com a civilidade ou mesmo com nossa interpretação de uma cidadania 
plena, justa e absoluta.

• Projeto objetiva resolver um problema ou criar algo

• Projeto social objetiva resolver um problema social – objetiva uma mudança social.



Próxima aula

•Teoria da Mudança 
Social para projetos 

sociais


