
Projeto e Ação Social
Construindo objetivos

“A distância entre o sonho e a realidade está no projeto!”

Construindo o projeto: A árvore de problemas

Um problema é uma situação negativa ou um déficit que se quer resolver. Dentre aqueles 

listados, deve-se escolher um, considerado importante e possível de ser solucionado no 

âmbito do projeto. 

Coloca-se no centro do papel o problema central – Este será o tronco da árvore; 

Acima do problema central, coloque outros problemas, que são os efeitos ou conseqüências,Acima do problema central, coloque outros problemas, que são os efeitos ou conseqüências,

que formam a copa da árvore;

Abaixo do problema central são colocados os problemas que representam as causas, razões

ou fatores geradores do problema central. Formam as raízes da árvore. 

Obs.:

-Escolha sempre uma situação negativa para a árvore de problemas 

-- Não inclua a solução na formulação do problema central ("Falta de reforço para 

aprendizagem da leitura e escrita" = "dificuldade de leitura e escrita");

- Não trabalhe com problemas muito genéricos ("violência"); "traduza" o que está sendo 

entendido como violência;

- O projeto agirá sempre nas causas;

-A árvore é lida de baixo pra cima (e construída ao inverso).



“A distância entre o sonho e a realidade está no projeto!”

Construindo o projeto: A árvore de objetivos

Possibilita a solução de problemas e modificação das situações não
desejadas,
Serve para definir as alternativas de intervenção do projeto. 
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Serve para definir as alternativas de intervenção do projeto. 
Todas as situações negativas serão convertidas em positivas, ou seja,
cada problema (neg.) será substituído por um objetivo (pos.). Teremos
então:

Causas - Meios e Efeitos - Fins

- Problema central = Objetivo Geral do projeto;
- Transformar as causas em meios para alcançar o objetivo geral. 
(Objetivos Específicos)
-Transformar os efeitos ou conseqüências em fins, ou seja, os objetivos
que serão alcançados em um prazo maior.


