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COMO ELABORAR UM PROJETO COMUNITÁRIO 

Sábio é o ditado “Quem não tem cabeça, tem pernas”.  Sem planejamento, fica 

bem mais difícil, se não impossível, a realização dos nossos desejos, sejam eles 

pessoais e coletivos. Sem contar o desperdício de tempo, trabalho e recursos causados 

pela falta de planejamento. Planejando se organizam as idéias, as tarefas, o tempo e 

uso dos recursos materiais e financeiros. Isso vale desde o planejamento doméstico 

até o governamental. Daí, a necessidade de projetos comunitários.      

Um projeto comunitário é um conjunto organizado de atividades para atender 

as prioridades e desejos da comunidade e nunca de um indivíduo isolado.    

Para a elaboração de um projeto comunitário é preciso a mobilização da 

comunidade para levantar, refletir e agir sobre os desejos coletivos. Nessa tarefa é 

importante que se combine muito bem o que vai ser feito para que se alcance os 

resultados desejados. É também muito importante que as decisões sejam tomadas 

sempre em grupo. Isso garante a participação e o compromisso das pessoas.   

O projeto comunitário deve retratar as decisões de toda a comunidade. 

 

AS QUATRO QUESTÕES CHAVES PARA O PLANEJAMENTO: 

 O primeiro passo do planejamento é refletir sobre as necessidades, desejos e 

possibilidades da comunidade. As perguntas seguintes ajudam nessa reflexão e 

posterior decisão do que fazer.  

Quando o desejo/necessidade é uma coisa material (ex: a construção de um varejão, 
uma praça de lazer) as perguntas chaves são: 

1ª - O que é que nós queremos?   

2ª - O que recursos nós temos?   

3ª - Como é que podemos usar nossos recursos para conseguir o que nós queremos? 

4a - Se esse desejo for satisfeito, que contribuição trará para a comunidade?  



   

Quando o desejo/necessidade não é uma coisa material (ex: criação do conselho de 

segurança alimentar, mudança de atitude dos moradores em relação à alimentação), 

as perguntas chaves são: 

1ª Onde é que estamos? 

2ª Onde é que queremos chegar? 

3ª Qual o caminho para chegar onde queremos, partindo de onde estamos?  

4a - Se esse desejo for satisfeito, que contribuição trará para a comunidade?  

  Ao responder essas perguntas se consegue identificar os desejos da 

comunidade, os recursos existentes e os meios para atingir esse fim. É possível 

também fazer uma previsão do impacto da ação planejada sobre a comunidade.   

 

ELABORANDO O PROJETO ESCRITO 

Depois de respondidas as quatro questões chaves é hora de colocar o projeto no 

papel.  

� Das questões “O que é que nós queremos?” ou “Onde estamos” e “Onde 
queremos chegar” é possível tirar a justificativa, os objetivos e as metas do 
projeto.    
 

� Da questão “Que recursos nós temos” retiram-se os dados para o tópico 

recursos. Também dessa questão é possível levantar as dificuldades que 

enfrentaremos para obter o que queremos. A partir do levantamento dos 

recursos existentes é possível avaliar a viabilidade do projeto.   

 

� Das questões “Como é que podemos usar nossos recursos para conseguir o 

que nós queremos?” ou “Qual o caminho para chegar onde queremos, 

partindo de onde estamos?” se constrói a forma de trabalhar, o planejamento 

das tarefas propriamente dito.  

 

� Das questões “O que acontecerá quando nós usarmos nossos recursos para 

conseguir o que queremos?” ou “Qual será a contribuição do projeto para a 

comunidade?” saem os resultados esperados e também como avaliar se as 

metas foram alcançadas.    

 



A seguir, apresentamos um roteiro simplificado para elaboração de 

projetos.  

 

1. JUSTIFICATIVA 

- Descreva a questão que a comunidade deseja abordar   

- Explique a razão da escolha dessa questão 

2. OBJETIVO 

O objetivo pode ser definido como a solução para o problema que se pretende 

abordar.  

3. METAS 

As metas são detalhamento dos objetivos, podem ser definidas como um conjunto 

finito de objetivos. Finito porque, uma meta de um projeto deve sempre permitir uma 

medida (em números ou resultado).  

Exemplo: 

Objetivo:  

- Facilitar para a comunidade o acesso aos alimentos frescos produzidos localmente. 

Metas: 

- Criar uma feira do produtor rural na comunidade até o final de 2011. 

- Obter adesão de 80 dos produtores familiares para que comercializem alimentos na 

feira.   

4. PARTICIPANTES  

- Descreva quem participa e qual a função no projeto (tanto quem excuta, quanto 

quem será beneficiado). 

5. ATIVIDADES 

Nesse espaço descreva detalhadamente o que se pretende fazer em cada etapa do 

trabalho e as responsabilidades por cada uma delas.   

6. RECURSOS  

Nesse tópico é importante prever a necessidade de pessoas, materiais, investimentos 

e outros recursos necessários à excussão de cada etapa do trabalho.   



7. CRONOGRAMA  

O cronograma apresenta uma relação das principais atividades a serem desenvolvidas 

no projeto com a data prevista para início e término de cada uma delas.  

Atividade Início 
(data) 

Término 
(data) 

   

   

   

   

   

   

Apresentação dos resultados  Última semana do curso 

 

8. AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS   

A avaliação dos resultados é sempre pensada em função das metas do projeto. É como 

se pretende mostrar que os objetivos foram atingidos.  

  

 

Com bases no original: CEC – Community Empowerment Collective - Phil Bartle. 
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