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Caderno de orientações para o 
Projeto de Intervenção

Breve apresentação
O Caderno do Projeto de Intervenção apresenta diretrizes para a ela-
boração de projetos que incentivem vocês, caros(as) cursistas, a siste-
matizarem e implementarem ações de prevenção nos seus contextos 
de atuação. É um módulo teórico-prático e deverá ser desenvolvido 
durante todo o Curso, de forma transversal aos demais módulos. Es-
peramos que vocês, ao realizarem essa atividade, possam articular os 
conteúdos de todo o Curso para refletirem sobre a realidade na qual 
estão inseridos e construírem propostas de ação preventiva coorde-
nada e dirigidas à realidade do seu território. Este Caderno está sub-
dividido em doze seções, as quais contêm informações que orientam 
a construção de um projeto. Ao final, incluímos um passo a passo 
que poderá auxiliá-lo a estruturar seu texto.

Atenção

Prezado(a) Cursista, neste Caderno você encontra os detalhes para 
a redação de um projeto de intervenção. Foram descritos em uma 
sequência lógica e visam fornecer os elementos necessários e pas-
sos consecutivos que auxiliem na elaboração de um projeto. Vale  
Ressaltar, no entanto, que você e sua equipe não precisam, neces- 
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sariamente, cumprir todos os passos aqui propostos. Façam a tarefa 
do projeto com aquilo que estiver ao seu alcance e que caiba dentro 
de sua realidade específica. Para a finalização do Curso, não é neces-
sário que esse projeto seja seguido à risca. A avaliação final, mediada 
pelos tutores e supervisores, irá considerar a condição específica de 
sua equipe em seu território escolhido.

Definição do que é um Projeto de Intervenção 
e os primeiros passos para a sua elaboração
O desenvolvimento de projetos de intervenção, no campo da pre-
venção aos problemas decorrentes do uso de drogas, assume grande 
relevância na atualidade. As ações propostas precisam, no entanto, 
adequar-se aos novos cenários e desafios impostos pela modernida-
de. Fatores como o crescimento do tráfico de drogas, o fácil aces-
so a qualquer substância psicoativa, as condições sociais e culturais 
da contemporaneidade, implicando novas configurações familiares, 
modificações nas relações com o trabalho, devem ser considerados 
de forma mais sistêmica e integrada à proposta de prevenção.

Nesse sentido, como visto no Capítulo 7: “Promoção de saúde e 
prevenção ao uso de drogas”, os programas de prevenção já não 
estão centrados apenas na redução dos fatores de risco, mas tam-
bém enfatizam a identificação e o desenvolvimento dos fatores de 
proteção. Tanto aumentar a capacidade dos indivíduos, famílias e 
comunidades para lidarem com seus problemas quanto promover a 
saúde integral desses mesmos atores – compreendendo saúde como 
acesso a uma vida digna, com qualidade de vida e cidadania – de-
vem ser objetivos contemplados em toda proposta preventiva.

Um projeto de intervenção é, portanto, uma proposta de ação cons-
truída a partir da identificação de problemas, necessidades e fatores 
determinantes. Cabe lembrar que o termo projeto refere-se a um pla-
no para realização de uma ação coordenada no futuro; ou seja, algo 
que se lança à frente, sustentado em objetivos a serem alcançados. Já 

Sistêmica:

A capacidade de 
ter uma percepção 
do todo sem perder 
de vista a conexão 
e a interligação 
entre as partes. 
Considera que a 
posição do obser-
vador é sempre 
parcial, já que o 
todo é muito mais 
que a soma das 
partes, havendo 
uma interdepen-
dência entre elas.
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a palavra intervenção implica uma ação objetiva, um fazer concreto 
numa dada realidade. Nesse sentido, um projeto de intervenção deve 
definir e orientar as ações planejadas para resolução de problemas e/
ou necessidades identificadas, preocupando-se em gerar mudança e 
desenvolvimento.

No contexto deste Curso, o projeto de intervenção deve seguir pa-
râmetros científicos, estudados ao longo dos primeiros módulos, de 
modo que a intervenção proposta seja bem sustentada teórica e me-
todologicamente, visando à resolução dos problemas identificados e, 
também, à produção de novos conhecimentos. 

Um projeto de prevenção aos problemas relacionados ao uso de 
álcool e de outras drogas pode, então, ser definido como um con-
junto de atividades preventivas, elaboradas com base em objetivos 
definidos e implementadas em um determinado tempo e contexto, 
com fundamentação teórica e metodológica bem definida, dirigida 
a enfrentar a problemática do uso de drogas num território especí-
fico. Visa, ainda, ao acompanhamento e à avaliação que possibilite 
a construção de conhecimentos e a produção de novas tecnologias/
intervenções sobre a temática.

Especificamente em relação aos projetos de intervenção comunitá-
rios, é importante considerar que as estratégias de prevenção cons-
truídas nesse campo envolvem um 
trabalho conjunto entre os diversos 
atores e equipamentos que dão exis-
tência a esse território: os líderes co-
munitários, os serviços de saúde, os 
conselhos, a polícia, a escola, as as-
sociações de bairro, entre outros. 
Vale lembrar, ainda, que uma inter-
venção exitosa deve ser uma respos-
ta construída com todos esses atores 
que, juntos, compõem o território 
existencial da comunidade. 

Território existencial é o que cada sujeito traz consigo 
em sua história e suas relações e que, na interação 
com outros sujeitos de convivência, define a forma 
de ser daquele coletivo, a vivência daquele lugar. A 
participação da comunidade, tanto na identificação 
dos problemas e das necessidades de vida compar-
tilhados localmente quanto no estabelecimento de 
mecanismos de busca de soluções, em consenso, é a 
condição para o sucesso da intervenção construída e 
implementada com e não para esses sujeitos.
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O desenvolvimento de programas e de projetos de prevenção comu-
nitária deve, então, considerar: 

a. as características e a diversidade cultural, identificando e com-
preendendo os diversos grupos que interagem no território e 
suas particularidades; 

b. a configuração das correlações de forças e de poder no territó-
rio, identificando as lideranças comunitárias e como elas po-
dem contribuir (ou não) com o projeto de prevenção; 

c. a participação da comunidade em todo o processo de constru-
ção, implementação e avaliação do projeto de intervenção.

Um bom projeto deve ser:

1)  realista e possível, contando com um planejamento estruturado a 
partir dos recursos disponíveis e da análise da realidade local, com 
base no contexto social, político, econômico do território alvo;

2)  claramente dirigido a objetivos e bem delineado nos comporta-
mentos e situações que pretende atingir ou alterar; 

3)  direcionado a um tipo de população específica, por isso é im-
portante ter clareza de quem deve ser abordado e atingido pela 
ação preventiva;

4)  planejado como processo – ou seja, com etapas bem estabele-
cidas, que contemplem começo, meio e fim;

5)  sustentado em planificação e acompanhamento permanente 
das ações e metas;

6)  avaliado em seu processo e resultados.

É essencial, também, que o grupo proponente do projeto de prevenção 
se perceba como um mediador de processos, facilitador de diálogos, 
construtor de uma rede de relações solidárias e vivas no território.
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O conceito que irá delimitar os projetos e delinear a busca de articulações 
entre cursistas para elaboração e a implementação de projetos de inter-
venção, realizados de preferência em equipe, é o de Território, entendido 
como o espaço de efetivação material das relações sociais. 

O território é mais do que um simples local geográfico, pois implica 
o espaço da convivência social e da mediação afetiva, cultural e 
material, que permite que os sujeitos trabalhem, habitem, circulem, 
relacionem-se, divirtam-se. A noção de mediação envolve a com-
preensão de que a realidade humana é construída por trocas so-
ciais; quer dizer, as pessoas, os objetos, as relações são meios ou 
fornecem a base para os sujeitos realizarem o seu projeto, individu-
al ou coletivo. O território ganha, com isso, um valor simbólico para 
os sujeitos, pois possibilita a comunhão com o lugar e com aqueles 
em que nele vivem, o que faz com que, nesse espaço, as pessoas 
se reconheçam, construam suas redes sociais, sua identidade.

É importante ressaltar que, entre a realização plena do indivíduo 
(identidade pessoal) e a realização do cidadão (identidade social), 
encontram-se as diversas organizações e equipamentos sociais que 
estruturam a vida social nos territórios, sendo perpassadas por re-
lações de poder. Assim, num território em que a organização dos 
serviços essenciais: educação, saúde, habitação, saneamento básico, 
transporte, é deixada à mercê da lei de mercado, tudo colabora para 
que as desigualdades sociais aumentem; e, com isso, vulnerabilidades 
pessoais e sociais se estabeleçam com mais força, decorrendo daí a 
necessidade de ações preventivas.

Podemos, em vista disso, falar de Territorialidade como um conjunto 
de práticas que garantem aos sujeitos apropriarem-se do lugar como 
sendo seu, permanecendo em um dado território e nele se reconhe-
çam. A territorialidade implica, efetivamente, um sentimento de per-
tencimento, sendo a base para a identidade pessoal e social.
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A partir desse conceito, deverá ocorrer, portanto, a delimitação dos 
projetos a serem construídos pelos cursistas – devem dirigir-se para 
territórios específicos, entendidos aqui como o espaço onde se concre-
tizam as redes sociais, permeadas por relações de afetos, solidariedade 
e poder. É, também, o espaço de acesso a bens e serviços em que ocorre 

o exercício da cidadania, assim como 
ocorre o lazer e, até mesmo, o uso de 
drogas. Enfim, é o espaço da vida con-
creta, de possibilidades e/ou impossi-
bilidades de reconhecimento, qualifi-
cação e inclusão social, delineado por 
grupos, instituições, comunidades!

 Para refletir

Questões para reflexão:

  ▪ Qual é o território sobre o qual você tem interesse de desenvolver 
um projeto de intervenção?

  ▪ Quem do seu grupo de tutoria desse Curso peretence ao mesmo 
território que você ou poderia ter interesses comuns de desenvol-
ver um projeto para este lugar?

Descrição da realidade local ou análise da 
situação
Antes de planejar uma intervenção, faz-se necessário conhecer muito 
bem a realidade local, ou seja, descrever detalhadamente o grupo, a 
comunidade, a instituição; enfim, o território no qual se dará a ação. 
As necessidades e problemas psicossociais irão, modificar-se de acor-
do com os diferentes tempos e contextos socioculturais, uma vez que 

Um território pode ser delimitado como sendo uma 
comunidade, um bairro, uma instituição, uma cida-
de, desde que se caracterize como um espaço de 
convivência social identitária, com grupos, organiza-
ções e equipamentos sociais que lhe caracterizam.
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cada território ou grupo tem suas características coletivas e também 
suas singularidades. Lembre-se de que o que pode ser problema em 
uma área, pode não ser em outra. 

Nesse sentido, uma intervenção deve considerar as especificidades 
de cada território, considerando-o para além da sua geografia físi-
ca, como o espaço de acesso a bens e serviços, de oferta/ausência de  
equipamentos sociais, de redes sociais e de solidariedade, lugares de 
cultura, lazer e de vida. O território também é um espaço de or-
ganizações e poder, com lideranças comunitárias e institucionais, 
associações e grupos organizados, que já desenvolvem atividades 
nesse mesmo território. 

É possível você e sua equipe realizarem articulações com os atores 
sociais e suas ações já existentes no território alvo?

É nesse contexto sociocomunitário que o uso de álcool e de outras 
drogas ocorre e torna-se problemático para alguns sujeitos. É impor-
tante saber, portanto, como é o padrão de uso de substâncias psicoa-
tivas nesse território, assim como identificar e entender os fatores de 
risco e de proteção para os problemas decorrentes do uso de drogas 
nele existentes. Ao refletir sobre essas questões, lembre-se dos con-
ceitos trabalhados no Capítulo 7. 

A descrição do conjunto desses dados ajudará você e seu grupo de 
trabalho na análise da situação que irão escolher para intervir. A pre-
sença ou a ausência desses dispositivos e desses atores sociais podem 
se constituir em fatores de risco ou de proteção ao uso de álcool e 
outras drogas e devem, por isso, ser descritos no diagnóstico da rea-
lidade local, que servirá de base para a definição do tema a ser objeto 
do seu projeto de intervenção. 

Equipamentos 
Sociais:

É qualquer disposi-
tivo, estrutura, or-
ganização, serviço, 
que sirva para dar 
apoio à ação dos 
membros daquela 
comunidade.
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   Para refletir

Questões para reflexão:

  ▪ Qual é o espaço geográfico que compõe o território, local da in-
tervenção? Quais as características socioeconômicas e culturais 
dessa área? 

  ▪ Quais redes sociais você identifica nesse território? 

  ▪ Como se dão as correlações de forças e de poder no território de 
atuação? 

  ▪ Quem são as lideranças comunitárias ou institucionais? Quais o 
conselhos existentes? Como se relacionam entre si?

  ▪ Como a problemática do uso/abuso de álcool e de outras drogas 
se apresenta no território específico do projeto? 

  ▪ O que você considera que poderia ser implementado para melho-
rar a vida na sua comunidade?

Para contribuir com a reflexão das questões anteriormente rela-
cionadas, sugerimos que você retome o Capítulo 9: “O trabalho 
comunitário e a construção de redes de cuidado e proteção”. Há, 
igualmente, alguns sítios governamentais, sindicais ou empresa-
riais de pesquisas estatísticas e sociais que fornecem informações 
ricas sobre dados econômicos, demográficos e geográficos, indi-
cadores sociais sobre distribuição de renda, pobreza, educação, 
saúde, previdência social e segurança pública para estados, mu-
nicípios (e suas áreas mínimas comparáveis), regiões adminis-
trativas. Além disso, há dados disponíveis sobre criminalidade, 
violência. Neles, você pode buscar informações importantes para 
a descrição do território que escolheu para atuar. 
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  ▪  http://www.ipeadata.gov.br/

  ▪ http://www.ibge.gov.br/home/

  ▪ http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php

  ▪ http://inep.gov.br/web/guest/home

  ▪ http://www.dieese.org.br/ 

  ▪ http://www.sebrae.com.br/customizado/estudos-e-
pesquisas

  ▪ http://www.mapadaviolencia.org.br/

  ▪ http://www.obid.senad.gov.br/portais/OBID/

Caro(a) cursista, disponibilizaremos para você, no Ambiente Virtual 
de Ensino e Aprendizagem (AVEA), alguns tutoriais sobre como 
acessar esses bancos de dados. 

Há, também, à disposição vários levantamentos epidemiológicos 
nacionais que enfocam o padrão de uso de drogas na popula-
ção brasileira ou em populações específicas, explicitando dados 
estaduais, regionais ou nacionais que podem servir de parâme-
tro para o seu território. É, todavia, interessante você verificar 
se existem dados sobre padrão de uso de drogas mais específicos 
sobre o seu território.

Importa relembrar os dados epidemiológicos gerais existentes sobre 
o consumo de drogas, comparando-os com as informações sobre 
uso de drogas no território sobre o qual se dará a intervenção. Essa 
reflexão ajudará a definir o problema e os sujeitos da intervenção. 

Definindo o tema e o problema de 
intervenção
O tema deve resultar da análise da situação e/ou diagnóstico da re-
alidade territorial, realizada como primeira tarefa da elaboração do 
projeto de intervenção. 

Veja o Capítulo 5 
do seu livro:  

“Epidemiologia do 
uso de drogas no 

Brasil”.
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O tema é o assunto ou a problemática sobre o qual se pretende inter-
vir. Todo tema geralmente expressa uma questão/dificuldade/desafio 
que se deseja enfrentar ou resolver e que deve, portanto, contemplar 
uma solução em sua formulação. Para tanto, a precisão do tema é 
fundamental e é realizada a partir da delimitação do problema/objeto 
de intervenção. 

Assim, é importante que o tema escolhido para intervenção seja, ao 
mesmo tempo: 

  ▪ relevante: um problema que o público-alvo da intervenção 
considere importante de ser resolvido; 

  ▪ tangível: possível de ser abordado/resolvido no tempo previsto;

  ▪ compatível com a qualificação da equipe: que os proponentes 
tenham afinidade com o tema e condição técnica de organizar/
intervir na execução das ações.

A delimitação do tema é sempre um desafio, uma vez que é preci-
so identificar um tema ou problemática importante dentre tantas 
questões/dificuldades naquele território. Para tanto, devemos pla-
nejar uma intervenção “focada”, definindo prioridades, pois não se 
resolverá, certamente, tudo que é problemático ou desafiador no 
território, mas com o foco ampliam-se as possibilidades de resol-
ver o que se propôs! 

É preciso, também, considerar que uma questão é sempre relativa, ou 
seja, o que pode ser considerado um problema, num determinado con-
texto e num dado momento histórico, pode não ser considerado em ou-
tro tempo e espaço. Devemos, portanto, ter cuidado na importação de 
tecnologias e de teorias que funcionaram em outros contextos, buscan-
do sempre, quando utilizá-las, realizar a sua adaptação à realidade local.

A realização de oficinas com os sujeitos que residem ou frequentam 
o território/contexto da intervenção, objetivando identificar as ques-
tões/problemáticas consideradas importantes por esses atores, pode 
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ser uma estratégia importante para abertura de diálogo e envolvi-
mento desses sujeitos no projeto.

   Para refletir

Questões para reflexão:

1. Quais são as questões/problemáticas relacionadas ao uso/abu-
so de álcool e de outras drogas que você identifica no território de 
intervenção do projeto?

2. Quais as questões/problemáticas que você considera prioritárias 
para o projeto de intervenção?  

3. Quais as possíveis situações ou condições (determinantes) que 
ajudam a constituir essas questões/problemáticas consideradas 
por você como prioritárias? 

4. Quais as consequências dessa(s) questão(ões)/problemáti-
ca(s) prioritária(s) para a comunidade/instituição/público-alvo 
da intervenção?

Caracterizando o público-alvo da intervenção
A quem se dirige a intervenção? Essa é uma indagação importante, 
uma vez que a escolha dos sujeitos da intervenção deve se basear 
na análise dos dados da realidade local e na definição do problema, 
assim como nos objetivos da instituição, conselheiro, liderança co-
munitária ou grupo que formula o projeto. 

É importante a definição detalhada do público-alvo com a descrição 
das características da faixa etária, sexo, escolaridade, situação socio-
econômica, etc., bem como o número de pessoas que você pretende 
atingir com o projeto. O contexto psicossocial, dentre outras infor-
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mações consideradas relevantes, também vai contribuir para a defi-
nição do tipo/formato de intervenção mais adequada. 

Determinar, por conseguinte, com clareza e objetividade o público a 
ser atendido é um passo importante na elaboração do projeto, pois 
irá orientá-lo no momento da divulgação e na elaboração de um pla-
no de atividades mais adequado ao perfil dos participantes.

É primordial que você e sua equipe saibam que a definição de um pú-
blico-alvo específico não quer dizer que vocês não possam aplicar esse 
mesmo projeto com outro tipo de público, porém deverão fazer os ajus-
tes necessários para adequá-lo às especificidades de cada população. 

Ao escolherem o público-alvo, vocês devem definir, igualmente, o 
nível de prevenção em que irão atuar. Isso se faz necessário porque as 
atividades preventivas dirigem-se para cada público conforme os pa-
drões de uso e o nível de risco de exposição às drogas de cada grupo 
específico, como foi detalhado no Capítulo 7: “Promoção da Saúde e 
Prevenção ao uso de drogas”. 

   Para refletir

Questões para reflexão:

1. A intervenção alcançará um grupo específico, vários grupos, ou 
toda a comunidade do território escolhido?

2. Quais as características do público ou população-alvo? 

3. Qual a relação do público-alvo com a problemática que envolve o 
uso/abuso de álcool e de outras drogas?

4. Ao descrever seu público, defina: qual o nível de prevenção em 
que você vai atuar? 
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Justificando a importância do seu projeto
Por que e para que você pretende realizar este projeto? Este é o mo-
mento de apresentar as razões que tornam importante a implemen-
tação do projeto de intervenção ou a necessidade social e/ou técnica 
de se levar a efeito tal ação. 

Na elaboração de sua justificativa, é importante apontar a relevância 
social, científica ou prática da proposta, utilizando dados coletados 
no seu território de intervenção, de se descreverem as necessidades 
do público-alvo; afinal, esse é o principal fator que justifica um pro-
jeto. Deve-se, igualmente, demonstrar a pertinência dos objetivos e 
os possíveis impactos dos resultados esperados. Assim, você e seu 
grupo podem abordar as motivações que os levaram à escolha pela 
proposta, sejam elas pessoais, sejam institucionais.

É importante, também, vocês subsidiarem a justificativa com os con-
teúdos abordados em nosso Curso, ou seja, podem retomar os capí-
tulos do livro que se relacionam com seu tema de intervenção e citar 
aspectos que ajudem a sustentar seus argumentos. Esse diálogo entre 
prática e teoria dará, certamente, credibilidade a seu projeto. Fiquem, 
no entanto, atentos, pois devem buscar escrever um texto com clare-
za e síntese. Justificativas longas e textos rebuscados não garantem 
que a importância do projeto seja bem compreendida.

Dessa forma, para fundamentar e justificar a proposta, você e sua 
equipe podem considerar a análise realizada na Tarefa 2, que fornece 
os dados da realidade para a justificativa. 

A justificativa é necessária para que a própria equipe se apro-
prie da importância do projeto; e, assim, tenha argumentos e 
clareza no discurso para apresentá-lo a possíveis parceiros e 
órgãos financiadores.

Encontra-se à fren-
te, neste Caderno o 
passo a passo da 
construção de seu 

projeto.
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   Para refletir

Questão para reflexão:

1. Por que e para quem é importante resolver o problema identifica-
do no seu projeto de intervenção?

Definindo os objetivos de seu projeto
Os objetivos se referem ao que queremos alcançar com o projeto de 
intervenção.  

a. Objetivo Geral: refere-se à mudança que se pretende alcançar 
com o projeto; é, por isso, uma afirmação sobre os resultados 
esperados da intervenção e aponta uma direção ao projeto. 

b. Objetivo Específico: é a realização do objetivo geral; norteia 
os passos, os processos para que possamos alcançar o objetivo 
geral. Refere-se a cada uma das fases, das estratégias e medidas 
necessárias para atingir os resultados, por isso segue uma gra-
duação e uma sequência de ações. Precisa ser contextualizado, 
medível, factível, com referência temporal e da população-alvo 
e integrado aos resultados gerais esperados com a intervenção. 

Importante destacarmos que, na perspectiva de prevenção proposta 
neste Curso, os objetivos específicos das intervenções devem apontar, 
de maneira geral, para o conjunto de estratégias e ações que visam 
reduzir a probabilidade da ocorrência de problemas relacionados ao 
consumo de álcool e de outras drogas no seu território. Não devem 
corresponder, portanto, a uma formulação dicotômica do tipo bom/
mau, drogas não/drogas sim, mas a um enfoque muito mais realista e 
centrado na possibilidade de solucionar alguns aspectos do contexto 
de uso ou reduzir riscos e danos consequentes a determinados tipos 
de consumos de drogas. 
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Nessa perspectiva, os participantes devem ser considerados correspon-
sáveis pelas ações no projeto, sendo estimulados em seu protagonismo.

Os objetivos devem seguir o padrão SMART, ou seja, devem ser defi-
nidos de acordo com os seguintes critérios: 

Mensuráveis
Acordados
Realistas
Temporais

Serem eSpecíficos

   Para refletir

Questões para reflexão:

1. O que você pretende alcançar com o projeto de intervenção?

2. Que mudanças/desenvolvimento seu projeto pode levar para a 
comunidade/território alvo da intervenção?

Construindo o referencial teórico do seu 
Projeto  de Intervenção
Sabemos que há diversas compreensões sobre o fenômeno do uso de dro-
gas e diferentes modelos de ações preventivas. Faz-se, portanto, neces- 
sário delimitar um marco teórico de compreensão do problema do con-
sumo de drogas e escolher um modo de realizar ações de prevenção.

As diretrizes conceituais e concepções norteadoras devem dar sus-
tentação para o projeto em construção e permitir a compreensão, 
de modo mais amplo, da problemática escolhida para intervenção, 

Veja o Capítulo 7 
do seu livro: “Pro-
moção de saúde e 
prevenção do uso 

de drogas” 
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tanto quanto sustentar a sua justificativa e nortear a direção para a 
metodologia a ser empregada.

Aqui é o momento de você e sua equipe realizarem a pesquisa biblio-
gráfica para embasar o projeto, selecionando o material para leitura 
que está relacionado ao foco da intervenção. Nesse sentido, vocês de-
vem determinar a perspectiva ou referencial teórico que irá sustentar 
ou dará respaldo técnico à proposta de intervenção. É importante 
atentar para que haja uma coerência entre o referencial teórico esco-
lhido e a metodologia de intervenção proposta. 

O livro-texto de nosso Curso poderá fornecer muitos subsídios dos 
quais vocês necessitarão para elaborar seu projeto.

É, também, importante que, ao longo da revisão bibliográfica, bus-
quem no AVEA outras experiências/projetos já implementados sobre 
a temática, analisando como foram as experiências, seus resultados, 
limites e possibilidades. Há vídeos produzidos pela equipe NUTE so-
bre experiências de prevenção e de cuidado, desenvolvidas no Brasil,  
que focalizam usuários com problemas relacionados ao uso de drogas. 
Essas experiências mostradas nos referidos vídeos podem ajudar você 
e sua equipe com exemplos e ideias para a formulação de projetos. 

   Para refletir

Questões para reflexão:

1. Considerando as leituras realizadas até o momento, quais são as 
concepções teóricas norteadoras do seu projeto, no que se refere 
à compreensão do uso de drogas?

2. Quais experiências anteriores (projetos implementados) podem 
apoiar a construção do seu projeto?

Pesquisa biblio-
gráfica:

É o estudo de 
livros, textos e arti-
gos de periódicos 
relacionados à 
temática de estudo 
ou intervenção, que 
irá referenciar/sub-
sidiar teoricamente 
o seu projeto. Para 
fins deste Curso, 
indicamos como 
principal referência 
os textos que com-
põem o livro-texto 
desta capacitação, 
bem como outras 
bibliografias indi-
cadas no AVEA.
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Metodologia de intervenção em projetos 
preventivos
Como atingir meus objetivos? Quais caminhos serão adotados para 
colocar o projeto em marcha? A resposta a essas questões remete ao 
método do projeto de intervenção. 

A metodologia define, portanto, o caminho para se chegar a um fim; 
ou seja, o conjunto de meios dispostos convenientemente para inves-
tigar o tema ou a problemática escolhida, concretizando-se em eta-
pas ou momentos a serem seguidos em um processo de investigação 
ou intervenção científica.  

Assim, a metodologia indica o que fazer; ou seja, orienta, de forma 
geral, a atividade a ser realizada e se desdobra no planejamento das 
ações concretas do projeto. Faz necessário, no entanto, também sa-
ber o como fazer, ou seja, a maneira mais adequada de realizar cada 
ação, concebendo-se as técnicas que serão utilizadas. A técnica as-
segura, efetivamente, a instrumentação específica das ações em cada 
momento do projeto. É, portanto, necessário definir os instrumen-
tos a serem utilizados para a implementação das ações do projeto. 

É importante pensar que, conforme o tema e o objetivo definidos 
para intervenção, irá se conformar uma metodologia mais adequada 
para a realidade escolhida. Há, por exemplo, metodologias de cará-
ter mais quantitativo, que se adequam melhor quando o alvo incide 
sobre grandes populações, como um levantamento sobre padrão de 
uso de drogas de uma determinada população. Existem, ainda, ou-
tras metodologias mais qualitativas, destinadas a trabalhar com po-
pulações mais específicas e voltadas para uma escuta dos significados 
que as pessoas atribuem a determinadas situações. 

Há, na verdade, muitas possibilidades de metodologia! Ela só deve, 
por isso mesmo, ser definida depois de estarem delineados a proble-
mática, a população-alvo e os objetivos. 

Você e sua equipe devem, portanto, definir passo a passo, a partir de 
cada objetivo específico elencado, as ações previstas e os instrumen-

Existem diferen-
tes metodologias 

e cada uma é 
apropriada a con-
textos, sujeitos e 

situações a serem 
resolvidas. Algu-
mas indicações 
de metodologias 
– para que você 

veja a pluralidade 
de opções – estão 

descritas no 
artigo de Moreira, 
Silveira e Andreoli 
(2006), disponível 
em: http://www.

scielosp.org/pdf/
csc/v11n3/30995.
pdf. Indicamos for-
temente a leitura 
desse artigo para 
o embasamento 
metodológico do 

seu projeto.
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tos necessários para alcançar os resultados esperados, a fim de terem 
clareza das etapas que devem ser estabelecidas em seu projeto. 

   Para refletir

Questões para reflexão:

1. Como você vai alcançar os objetivos propostos, considerando a 
realidade local e a população escolhida para intervenção?

2. De que forma – passo a passo – a intervenção ocorrerá, ou seja, 
que ações serão desenvolvidas para que cada objetivo específico 
seja alcançado? 

3. Como alcançar os resultados esperados para cada ação planejada?

4. Quais as técnicas ou instrumentos necessários para sua realização?

   Lembre-se

Importante destacar que o nível de detalhamento das ações e dos ins-
trumentos utilizados para a realização das ações pode variar, mas é pre-
ciso que, no projeto, esteja muito claro como ocorrerá cada intervenção. 

No momento da implementação do projeto, mudanças podem ocorrer 
em função de uma série de circunstâncias e contextos envolvidos no 
projeto, exigindo a alteração do que foi inicialmente planejado, o que 
requer certa flexibilidade da equipe executora.
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Elabore o cronograma de seu projeto
Quanto tempo será necessário para a realização de cada ação? Essa é 
uma pergunta muito importante, pois é preciso definir o tempo a ser 
dispensado para cada etapa. O cronograma, portanto, ajuda você a 
organizar o projeto, dando maior clareza nos passos e etapas a serem 
seguidos no desenvolvimento do processo. É importante esse tipo de 
organização, para ter certo controle do desenrolar das ações dentro 
do tempo previsto. Implica, evidentemente, deixar explícito o prazo, 
o tempo para organização e implementação das ações. 

É importante que os parceiros e grupos participantes se localizem no 
plano de atividades organizado em um cronograma, o que demostra 
o compromisso da equipe gestora com o projeto.

O cronograma deve ser composto por três pilares básicos: o objetivo 
específico, as ações nele previstas e o tempo em meses que cada uma 
dessas ações será realizada. É interessante destacar, também, as datas 
de início e fim do projeto.

Identificando os recursos disponíveis e as 
redes de articulação para a realização do 
projeto
Neste momento, você deve avaliar quais recursos serão necessários 
para a realização do projeto e quais já se têm disponíveis. 

No planejamento, você deve descrever todos os recursos necessários 
para o projeto, que incluem pessoas e suas diferentes competências, 
parcerias, equipamentos, programas, materiais de escritório, espaço fí-
sico, valores de custeio e de capital envolvidos para viabilizar o projeto.

Ao planejar, é preciso detalhar os recursos elencados a seguir. 

  ▪ Humanos (H): as pessoas envolvidas na execução do projeto 
com a respectiva função, carga horária e responsabilidades 
dentro do projeto.  
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  ▪ Materiais (M): os materiais de consumo e/ou equipamentos 
permanentes necessários para execução do projeto. 

  ▪ Financeiros (F): os valores envolvidos no pagamento dos re-
cursos humanos e materiais, entre outros, que garantem a exe-
cução do projeto. Os recursos financeiros deverão ser apresen-
tados em tabela, mês a mês, apontando os itens de despesa, 
com quantificação de custos, com vistas a facilitar a prestação 
de contas, no final do projeto.

  ▪ Políticos (P): relacionados às legislações pertinentes, às condi-
ções de articulação político-institucional e de relações de po-
der.

Nesse sentido, é importante ter clareza em relação às questões elen-
cadas a seguir.

   Para refletir

Questões para reflexão:

1. Quais recursos humanos (pessoas a serem envolvidas na execu-
ção do projeto), materiais (de consumo, permanentes), financei-
ros, políticos são necessários para a realização do projeto? 

2. Que tipos de parcerias o projeto pode contar? 

3. Qual a rede de pessoas, instituições apoiadoras, associações, 
universidades, instituições governamentais, etc., que estão à dis-
posição para apoiar e/ou sustentar a realização do projeto? 

4. Qual o marco legal e político (comunitário/municipal/estadual) so-
bre o qual deve se apoiar o projeto de intervenção em elaboração? 

5. A proposta é viável em termos dos recursos disponíveis? Tem de 
captar novos recursos?
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Dentre os recursos, aparecem os políticos, que refletem a capacidade 
de articulações e de estabelecimento de parcerias para implemen-
tação do projeto. Tais parcerias podem ser fundamentais para lidar 
com a complexidade que envolve projetos de intervenção psicos- 
sociais. Pessoas interessadas de outras organizações, conselhos, equi-
pamentos sociais do território precisam ser identificadas e envolvi-
das na construção e implementação da proposta. 

   Lembre-se

Seu projeto deve apoiar-se nas legislações e políticas (municipais/esta-
duais/nacionais) vigentes sobre drogas, educação, saúde, assistência 
social, segurança pública (veja o Módulo 3).

Elabore o orçamento de seu projeto

O orçamento é a previsão de todas as despesas necessárias para a re-
alização de um projeto, separadas por itens orçamentários (tipos de 
despesas), para um melhor controle e transparência. Ele deve estar 
alinhado aos recursos necessários para a implementação do projeto. 

   Para refletir

Questões para reflexão:

1. Quais itens são necessários para a realização do seu projeto, em 
cada uma de suas etapas? 

2. Quais recursos financeiros serão necessários para a execução de 
cada item?

É vital, tanto para a sustentabilidade quanto para a continuidade de um 
projeto, gerenciar os seus próprios custos, que implica planejamento, 
estimativa, orçamento e controle de custos que serão necessários para 
a conclusão do projeto, com base em uma previsão orçamentária.
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Faz necessário, portanto, organizar o orçamento parcial de cada eta-
pa e o orçamento total do projeto.

Caro Cursista, até esta etapa você e sua equipe cumpriram as exi-
gências para a elaboração de um projeto de intervenção no terri-
tório por você(s) escolhido. Assim, alcançaram o que era previsto 
como atividade principal a ser realizada neste Curso.

A partir desse momento, forneceremos a vocês um conjunto de in-
formações que complementa os requisitos básicos para a elabora-
ção do projeto.  Eles irão fornecer subsídios para a implementação, 
acompanhamento e avalição do seu projeto, visando auxiliar a pos-
sibilidade da aplicação real desse mesmo projeto. 

Acompanhamento e avaliação do Projeto de 
Intervenção
Este é o momento de refletir se vocês estão no caminho certo: com-
parar, verificar os processos realizados, mensurar a realização dos 
objetivos, corrigir rumos. Deve ser descrito como vão proceder para 
avaliar se o projeto foi exequível, se houve envolvimento do público
-alvo e da equipe técnica, se a metodologia contribuiu para atingir as 
metas, se os objetivos foram alcançados.

A avaliação do projeto deverá considerar seu processo de implemen-
tação e os resultados obtidos. A fim de garantir sua realização, é fun-
damental que vocês estejam atentos à necessidade de elaborar um 
sistema de informação para o acompanhamento das atividades.

Sistema de Informação

A avaliação do projeto deve prever, inicialmente, a elaboração de um 
sistema de informações sobre a o modo de implementar o projeto, 
para que a equipe executora possa acompanhar seu desenvolvimen-
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to, o que auxilia na tomada de decisões e sustenta a realização de 
avaliações de seu processo e de seus resultados.

O registro é, efetivamente, um importante momento do projeto: é um 
modo de organizar, refletir, sintetizar e armazenar o conhecimen-
to que a equipe obteve durante o processo de implementação, além 
de ser uma forma de avaliar o projeto, pois permite ter consciência 
do processo; e, desse modo, auxilia na definição de novos caminhos. 
Além disso, pode ser uma maneira de compartilhar sua experiência 
com outros grupos interessados em replicar seu projeto. 

Há várias formas de registro que podem ser utilizadas: fotos, víde-
os, blogs, documento de texto, entre outras, além da ficha de campo, 
conforme modelo sugerido à frente.

Assim, cada ação realizada poderá ser acompanhada de uma FICHA 
DE CAMPO, preenchida por quem a realizou, contendo dados re-
ferentes ao tipo de atividade realizada, aos materiais e técnicas utili-
zados, à duração e à frequência da intervenção, aos dados de quem 
aplicou a ação, ao número de participantes daquela etapa (se alunos, 
familiares, comunidade), além de anotações sobre as ocorrências du-
rante a sua aplicação.

Para manter seus registros atualizados e com informações fres-
quinhas, é importante que vocês tenham o cuidado de descrever 
as ações semanalmente ou, no máximo, mensalmente. Lembre-se 
de que deixar que os registros se avolumem é correr o risco de es-
quecer-se de informações interessantes, além do acúmulo ao final, 
o que pode fazer vocês perderem informações ricas ao longo do 
processo de implementação.

Avaliação de Processo e de Resultados

A avaliação do processo deve anteceder e/ou acontecer em paralelo à 
avaliação de resultados. Ela deve descrever qualitativa e quantitativa-
mente as etapas do projeto, refletindo sobre o que se fez, as razões rela-
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cionadas, as decisões práticas durante o processo, o tempo despendido 
em cada etapa do projeto, as dificuldades enfrentadas, as mudanças 
que se fizeram necessárias ao longo de seu desenvolvimento.

Inicialmente, a investigação deve partir de indicadores quantitativos, 
tais como o número de pessoas por segmento do público-alvo atin-
gido pelo projeto; número de atividades desenvolvidas; número de 
instituições envolvidas; e número de pessoas formadas para serem 
multiplicadores no projeto.

Posteriormente, deve avaliar aspectos qualitativos da implementa-
ção: se houve adequação dos processos e instrumentos utilizados 
no projeto; como foi o desenvolvimento das atividades nos diversos 
níveis de ação previstos; como foi o envolvimento das pessoas do 
território; como foi a participação das entidades parceiras; discutir as 
facilidades e dificuldades do desenvolvimento do projeto.

A avaliação de resultados, por sua vez, analisa se os objetivos foram 
atingidos, se conseguiu, portanto, alcançar os desfechos almejados, 
ou seja, se produziu as mudanças previstas pela intervenção preven-
tiva, alterando atitudes, valores e comportamentos dos participantes 
do projeto e seu entorno, famílias e comunidade. 

Com a avaliação do resultado, é possível investigarmos a efetividade 
do programa preventivo, entendido como a avaliação do impacto ou 
das mudanças produzidas com a implementação do programa. Nesse 
processo, buscar-se-á responder às seguintes questões: o programa 
atingiu seus objetivos? Produziu as mudanças desejadas? Produziu 
efeitos não desejados? 

Essa verificação pode ser feita através de métodos quantitativos, com 
a aplicação de questionário sobre os comportamentos em questão, 
com o levantamento antes e depois da intervenção (Pré e Pós-teste). 
Se quiser incrementar pode aplicar esse mesmo questionário em gru-
pos controles (que não vão receber a intervenção, mas respondem 
ao questionário) e servem como balizadores para os resultados dos 
grupos experimentais. Outra possibilidade de instrumento são os 
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inventários de satisfação, aplicados em quem participou do projeto, 
tanto o público-alvo, como os aplicadores do programa. 

A avaliação do resultado pode, também, ser feita através de métodos 
qualitativos, com entrevistas ou grupos focais, conversando com os 
participantes sobre a percepção deles sobre as mudanças ocorridas. 

Para se informar melhor sobre os processos de avaliação de proje-
tos preventivos e seus conceitos, sugerimos a leitura dos seguin-
tes materiais, disponíveis no AVEA:

- BECOÑA-IGLESIAS, E. Bases Científicas de la Prevención de las 
Drogodependencias. Madrid: Ministerio del Interior. Delegación del 
Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, 2002. (Cap. 9 e 10).

- BRASIL. Ministério do Planejamento. Secretaria de Gestão 
Pública. Pesquisa de satisfação em serviços públicos. Brasília: 
Gespública, 2010. Disponível em: http://www.gespublica.gov.br/
Tecnologias/pasta.2010-04-26.2946656561/Pesquisa%20de%20
satisfacao.pdf. Acesso em: 19 jun. 2014.

- AIRES, L. Paradigma qualitativo e práticas de investigação 
educacional. Brasília (DF): Universidade Aberta, 2011. Disponível 
em: https://repositorioaberto.uab.pt/bitstream/10400.2/2028/1/
Paradigma%20Qualitativo%20e%20Pr%C3%A1ticas%20de%20
Investiga%C3%A7%C3%A3o%20Educacional.pdf. Acesso em jun. 
de 2014.

Para a avaliação do processo e do resultado, é interessante a confec-
ção de uma tabela, pois facilita a visão dos dados que você coletou, 
em sua totalidade, permitindo que, assim, você reflita se todos os 
pontos foram abordados: as facilidades, as dificuldades na realização 
do projeto e os resultados obtidos.



30

Projeto de Intervenção

   Para refletir

Questões para reflexão:

1. Como foi o desenvolvimento das atividades nos diversos níveis de 
ação previstos? Como foi o envolvimento das pessoas do território? 

2. Como foi a participação das entidades parceiras? 

3. Quais as facilidades e dificuldades do desenvolvimento do projeto?

4. O programa atingiu seus objetivos? 

5. Produziu as mudanças desejadas? 

6. Produziu efeitos não desejados?

Construa suas próprias planilhas de acompanhamento e avaliação 
do projeto. Para isso, você pode utilizar como guia as sugestões apre-
sentadas nas Tabelas 1, 2, 3 e 4. 

Tabela 1: Ficha de campo

Item Descrição 

Data da 
aplicação

_____/_____/_____

Duração Hora de Início:                  Hora de Fim:                   Minutos:

Aplicadores

Descrição da ação 
realizada

Material 
utilizado
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Total de 
participantes 

previstos

 Total de 
participantes 
efetivamente 

presentes

  Pessoas que 
realizaram as 

atividades        

Recusas

Dificuldades e/ou 
facilidades encon-

tradas

Inicialmente, a investigação deve partir de indicadores quantitativos, 
como os apresentados a seguir.

Tabela 2: Indicadores quantitativos

Dados  
Quantitativos Quantidade

Número de pessoas por 
segmento do público-al-
vo atingido pelo projeto?

Número total de
pessoas atingidas?

Número de atividades 
desenvolvidas?

Número de instituições 
envolvidas?

Número de pessoas 
formadas para serem 

multiplicadores no 
projeto?
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Tabela 3: Questões para reflexão

Dados Qualitativos Descrição

Houve adequação dos 
processos e 

instrumentos utilizados 
no projeto? 

Como foi o desenvolvi-
mento das atividades 
nos diversos níveis de 

ação previstos?

Como foi o 
envolvimento das 

pessoas do território?

Como foi a participação 
das entidades 

parceiras?

Discuta as facilidades 
do desenvolvimento do 

projeto

Descreva as 
dificuldades do 

desenvolvimento do 
projeto

Os objetivos foram 
alcançados?

Explicite as possíveis 
razões da resposta afir-

mativa ou negativa.    

Você pode valer-se, ainda, do modelo de tabela final, apresentado a 
seguir, para avaliação dos resultados.
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Tabela 4: Avaliação dos resultados

Objetivos 
Específicos

Procedimentos 
da intervenção - 

Ações 
Realizada? Indicadores 

Quantitativos
Resultados 
esperados

Alcançados? 
Razões 

Indicadores 
Qualitativos

1

1 1 1 1

2 2 2 2

3 3 3 3

2

1 1 1 1

2 2 2 2

3 3 3 3

3

1 1 1 1

2 2 2 2

3 3 3 3

Implementando o Projeto de Invervenção
Colocar em marcha um projeto é sempre um desafio, pois não de-
pende somente de quem o formula, mas também dos apoios institu-
cionais e comunitários, do empenho da equipe envolvida, da obten-
ção dos recursos humanos, materiais, financeiros necessários para a 
sua implementação. Da mesma forma, as variáveis do tempo político 
e organizacional podem, também, influenciar no processo de exe-
cução do projeto. Por exemplo, em uma escola, o final do ano letivo 
é sobrecarregado de atividades e pode baixar o número de adesões 
ao projeto. Um período de eleições para diretor de escola ou para o 
presidente de um conselho de bairro pode intervir na realização do 
projeto. É preciso, por isso, planejar cuidadosamente a execução do 
projeto e seu cronograma. 

Para partir para a execução, é importante desenvolver estratégias efe-
tivas a fim de que a comunidade pertencente ao seu território partici-
pe efetivamente, pois um projeto que conte com corresponsabilização 
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em sua construção e execução ganha legitimidade e credibilidade, 
tendo mais possibilidades de alcançar seus objetivos. Sugerimos, por 
isso, que você e sua equipe busquem parcerias comunitárias.

Da mesma forma, deve ser planejada a divulgação do projeto a fim de 
que vocês consigam, efetivamente, envolver a comunidade e atingir o 
seu público-alvo. Hoje, há muitas formas de divulgação eficazes, rela-
cionadas às redes sociais virtuais que envolvam as pessoas do seu ter-
ritório. Aproveite os diferentes veículos de divulgação, desde os mais 
tradicionais: folders, cartazes, até os mais contemporâneos: virtuais.  

É importante, também, o projeto estar em sintonia com as políticas 
locais, regionais e nacionais (veja o Módulo 3, no livro).  O pacto 
federativo do programa do Governo Federal: Crack é possível ven-
cer criou comitês em muitas cidades e estados. Há, também, muitos 
Conselhos de Políticas sobre Drogas, tanto nas esferas municipais 
quanto nas estaduais.  Cabe lembrar, ainda, que muitos desses órgãos 
já têm elaborados seus planos de prevenção.

Seria possível para você e sua equipe fazerem um projeto articula-
do com esses Comitês e/ou Conselhos locais? 

Outro aspecto importante do projeto é sua dimensão ética, que im-
plica os valores morais, os quais orientam o comportamento e as re-
lações humanas em sociedade, dependendo de contextos culturais e 
temporais específicos.  

A ética está relacionada a alguns aspectos fundamentais das relações 
sociais:

a. respeito a todos os indivíduos envolvidos no projeto;

b. esclarecimentos para os participantes dos objetivos em cada 
etapa do projeto;  

c. transparência nas informações e na comunicação; 

Veja o Capítulo 6: 
“Usos e usuários 
de substâncias  

psicoativas: 
considerações 

bioéticas”.
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d. elaboração de orçamentos claros e detalhados, com a correta 
alocação de recursos, cumprimento das responsabilidades fis-
cais legais, prestação de contas de maneira transparente;

e. devolução dos resultados para as instituições e pessoas partici-
pantes do projeto. 

Cabe destacarmos, em vista disso, que sua equipe deve planejar 
como fazer a devolução do processo e resultado do projeto para os 
parceiros, para a população-alvo, para as instituições envolvidas, as-
sim como para quem ajudou na obtenção dos recursos materiais e 
financeiros. 

Por fim, o projeto deve preocupar-se com sua continuidade e a sus-
tentabilidade para que possa ser repetido e replicado. A sustentabili-
dade de um projeto depende, seguramente, da “arte de se relacionar”; 
ou seja, das parcerias estabelecidas, da capacidade de comunicação, 
da qualidade do projeto que, com isso, viabilizam a mobilização de 
recursos necessários. 

   Para refletir

PRESTE ATENÇÃO nos aspectos elencados a seguir.

1. Construa estratégias para a participação da comunidade do seu 
território.

2. Planeje como o projeto será divulgado na comunidade.

3. Reflita sobre como o projeto interage com as políticas públicas 
locais, regionais e nacionais.

4. Cuide com os aspectos éticos que podem estar implicados na 
realização do projeto. 

5. Planeje como será a devolução dos resultados do projeto – para 
o grupo-alvo e para a comunidade (relatório escrito).

6. Atente para a sustentabilidade do projeto.
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Sabemos que essa não será, seguramente, uma tarefa fácil e que mui-
tos desafios ainda os esperam na implementação da sua proposta. 
Não se esqueça do que o motiva, o que desperta seu desejo de in-
tervir nessa realidade, nos aspectos que justificam a construção da 
sua proposta e a relevância dela na vida daqueles que serão os atores 
principais desse processo. Não nos referimos, aqui, apenas ao públi-
co-alvo, mas também a você, que será modificado no seu território 
existencial a partir do encontro com outros sujeitos para construção 
dessa nova história, que venha – esperamos – a fazer parte do nosso 
“Espaço de experiências” na próxima edição deste Curso.
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Passo a passo da construção de seu projeto
Chegou a sua vez!

Prezado(a) Cursista, as páginas que seguem contêm esquemas das ati-
vidades que você desenvolverá, em parceria com outros colegas, para a 
elaboração do Projeto de intervenção. A proposta, aqui, é fornecer um 
guia simplificado das atividades. Para quem optar pelo envio do proje-
to por carta, as páginas a seguir poderão ser preenchidas e destacadas. 

Tarefa 1: Comece formando o seu grupo de trabalho

Cursistas que 
moram ou têm 

interesse no 
mesmo território 

Território escolhido/
Cidade - UF

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Encontre colegas neste Curso que compartilham o desejo de cons-
truir um projeto de intervenção para o território em que você preten-
de atuar. Assim, podem constituir uma equipe de trabalho coletivo!
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Tarefa 2: Descreva o território/realidade local de implementação do 
projeto 

 

Passos para diagnóstico 
do território Descrição

1. Descreva, de forma geral, a estru-
tura física ou geográfica do território 
escolhido (comunidade, bairro, insti-

tuição, etc.). 

 

2. Descreva as características socio-
econômicas do território da interven-

ção.

3. Descreva os equipamentos sociais 
(escolas, centros de saúde, de  

assistência social, associações,  
conselhos) presentes no território.

4. Identifique as lideranças comu-
nitárias e/ou institucionais do seu 
território e as relações entre elas 

estabelecidas.

5. Descreva as relações sociais e de 
solidariedade entre as pessoas que 

vivem no território escolhido.

6. Descreva como a problemática 
do uso/abuso de álcool e de outras 
drogas se apresenta no território da 

intervenção.

7. Relacione temas/problemáticas 
que você considera que poderiam ser 
importantes para prevenir o uso pro-

blemático de drogas ou para melhorar 
a vida no território.

Caso tenha dificuldade na realização das atividades, você pode 
retornar à página 10 e reler o texto de apoio.
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Tarefa 3: Defina seu tema de intervenção, descrevendo a questão ou 
problemática escolhida, suas possíveis determinantes e suas conse-
quências

Passos para a 
identificação do problema Descrição 

1. Identifique lideranças e 
pessoas do território interes-

sadas em debater ou fazer parte 
de um projeto de prevenção ao 
uso problemático de álcool e de 

outras drogas.

2. Convide as pessoas identifi-
cadas para uma reunião para 

discussão dos problemas rele-
vantes em relação à temática. 
Faça uma lista dos problemas 

explicitados pelo grupo.

3. Escolha um problema consi-
derado o mais importante pelo 
grupo, prestando atenção para 

que seja um problema relevante, 
passível de ser resolvido, que os 
proponentes tenham afinidade 

com o tema e que seja 
compatível com a qualificação 
desses participantes para exe-

cutar a ação.

4. Discuta quais as possíveis 
situações/condições que podem 

ser consideradas as 
determinantes da questão/pro-

blemática escolhida

5. Discuta as consequências da 
questão/problemática escolhida 

para a comunidade/território 
alvo da intervenção

Caso tenha dificuldade na realização das atividades, você pode 
retornar à página 13 e reler o texto de apoio.
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Tarefa 4: Descreva a população-alvo do seu projeto de intervenção 

Passos para descrição da 
população alvo do projeto Descrição 

1. Considerando o tema/proble-
ma, alvo da intervenção, qual(is) 
o(s) grupo(s) que sua interven-

ção alcançará?

2. Descreva o público-alvo da 
sua intervenção considerando: 
faixa etária, sexo, escolaridade, 
atividade econômica, condições 
de moradia, acesso a alimenta-

ção, saúde, lazer, etc

3. Qual a relação do público-alvo 
com a problemática que envolve 

o uso/abuso de álcool e de 
outras drogas?

4. Quantas pessoas serão 
atingidas pela ação preventiva? 

(Estimativa)

Nível de Prevenção  
(  ) Primária   (  ) Secundária     (  ) Terciária
(  ) Universal  (  ) Seletiva           (  ) Indicada

Caso tenha dificuldade na realização das atividades, você pode 
retornar à página 15 e reler o texto de apoio.
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Tarefa 5: Justifique a relevância/importância do seu projeto 

Passos para descrição da 
justificativa do projeto Descrição 

1. A partir da descrição da rea-
lidade local (Tarefa 2), discuta 

quais seriam as razões da esco-
lha do tema ou problemática e a 
importância de elaborar um pro-
jeto de intervenção para intervir 

nessa mesma realidade.

2. Explicite as motivações pes-
soais ou institucionais para a 

escolha da proposta.

3. Apresente a necessidade 
social e/ou técnica de se levar a 
efeito tal projeto de intervenção.

4. Aponte por que e para quem 
é importante resolver esse pro-
blema. Quais são os benefícios 

para a população-alvo?

Caso tenha dificuldade na realização das atividades, você pode 
retornar à página 17 e reler o texto de apoio.
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Tarefa 6: Defina os objetivos (geral e específicos) do seu projeto

Passos para definição dos 
objetivos do projeto Descrição 

1. Defina o objetivo geral do seu 
projeto, que deve expressar a 

mudança que você quer alcan-
çar com o projeto.

2. Defina os objetivos específi-
cos do seu projeto, consideran-
do que eles são passos estraté-
gicos para que o objetivo geral 

seja alcançado.

Objetivos específicos

1.

2.

3.

Caso tenha dificuldade na realização das atividades, você pode 
retornar à página 18 e reler o texto de apoio.
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Tarefa 7: Identifique os princípios teóricos norteadores do seu  
projeto  

Passos para descrição 
dos princípios teóricos 
norteadores do projeto

Descrição 

1. Identifique, nas unidades do 
livro- texto, conceitos-chave que 
podem subsidiar teoricamente 
o seu projeto de intervenção, 

auxiliando-o a elucidar o proble-
ma elaborado e o público-alvo 

escolhido para intervenção.

2. Cite outras experiências/
projetos implementados que 

se aproximam do seu objeto de 
intervenção – pode encontrar 

os relatos dessas experiências 
no “Espaço de experiências” do 

Curso.

Caso tenha dificuldade na realização das atividades, você pode 
retornar à página 19 e reler o texto de apoio.
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Tarefa 8: Liste as ações e os resultados esperados a partir de cada ação 
desenvolvida

Cursistas que 
moram ou têm 

interesse no 
mesmo território 

Território escolhido/
Cidade - UF Resultados esperados

1

1. 1.

2. 2.

3. 3.

2

1. 1.

2. 2.

3. 3.

3

1. 1.

2. 2.

3. 3.

Caso tenha dificuldade na realização das atividades, você pode 
retornar à página 21 e reler o texto de apoio.
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Tarefa 9: Construa seu cronograma de implementação do projeto

Objetivos 
Específicos

Procedimentos da 
intervenção - Ações Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6

Data Prevista Início: Fim:

1

1

2

3

2

1

2

3

Caso tenha dificuldade na realização das atividades, você pode 
retornar à página 23 e reler o texto de apoio.
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Tarefa 10.1: Detalhe os recursos necessários ao projeto

Recursos 
Humanos

Responsabilidade/ação 
a desenvolver Vínculo com o Projeto

Recursos 
Materiais Quantidade Finalidade

Caso tenha dificuldade na realização das atividades, você pode 
retornar à página 23 e reler o texto de apoio.
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Tarefa 10.2: Detalhe os parceiros do projeto, com quais recursos vai 
contribuir e como você e sua equipe vão construir essa parceria – 
viabilidade

Parceiro Tipo de contribuição Viabilidade

Tarefa 10.3: Detalhe o orçamento do seu projeto

Especificação do 
item Unidade Quantidade Valor unitário Valor Parcial
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Tarefa 11: Você e sua equipe devem realizar a elaboração final do 
seu projeto de intervenção, revisando os passos anteriormente des-
critos, detalhadamente, em cada uma das dez tarefas. Esse projeto 
será o seu produto final do Curso e parte fundamental da sua ava-
liação de aprendizagem. 

Essa tarefa consiste na elaboração escrita do projeto para envio 
à nossa equipe. Nas páginas a seguir, você encontrará um espaço 
chamado “O Projeto de Intervenção”, em que você transcreverá as 
informações levantadas nas tarefas anteriores, escrevendo em for-
ma de texto corrido e fazendo a conexão das informações até então 
trabalhadas. Depois de finalizado, você e sua equipe tem duas op-
ções: enviá-lo pelo sistema on-line do AVEA ou poderá destacá-lo 
das páginas do caderno e enviá-lo via Correios.

Para que você possa se organizar de acordo com os títulos predefi-
nidos do projeto, a seguir apresentamos algumas dicas do que deve 
ser descrito em cada item.

  ▪ Capa: aqui, você deverá identificar seu nome como autor; ou, 
caso faça em colaboração com outros cursistas, deve constar 
também o nome dos outros autores.  Você poderá, também, 
dar um nome para o seu projeto. Lembre-se, ainda, de colocar 
o nome e UF de sua cidade e estado, assim como o ano em que 
ele foi elaborado (2014).

  ▪ Introdução: corresponde às informações que você levantou 
nas tarefas 2 e 3.

  ▪ Público-alvo: insira as informações da atividade 4.

  ▪ Justificativa do projeto: inclua as informações realizadas na 
tarefa 5.

  ▪ Objetivos: determine-os com base nas informações da tarefa 6.

  ▪ Referencial teórico: estruture-o a partir das informações da 
tarefa 7.

  ▪ Metodologia: detalhe o percurso metodológico à luz das in-
formações da tarefa 8.
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  ▪ Viabilidade do projeto: inclua as informações das tarefas 9, 
10.1, 10.2 e 10.3.

Lembre-se da importância de trabalhar a conexão das informações e 
a redação do texto, para melhor expor suas ideias. Vamos ao trabalho?
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2. PÚBLICO-ALVO
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3. JUSTIFICATIVA DO PROJETO

_______________________________________________________________________ 
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4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GERAL
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4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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6. METODOLOGIA

6.1 PLANEJAMENTO DAS AÇÕES

Passos para 
descrição dos 

princípios teóricos 
norteadores do 

projeto

Procedimentos de intervenção - 
ações previstas Resultados esperados 

1.

1. 1.

2. 2.

3. 3.

2.

1. 1.

2. 2.

3. 3.

3.

1. 1.

2. 2.

3. 3.



7. VIABILIDADE DO PROJETO

7.1 CRONOGRAMA

Objetivos 
Específicos

Procedimentos da 
intervenção - Ações Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6

Data Prevista Início: Fim:

1

1

2

3

2

1

2

3



7.2 RECURSOS

Recursos 
Humanos

Responsabilidade/ação 
a desenvolver Vínculo com o Projeto

Recursos 
Materiais Quantidade Finalidade

7.3 ORÇAMENTO

Especificação do item Unidade Quantidade Valor unitário Valor Parcial



7.4 PARCEIROS

Parceiro Tipo de contribuição Viabilidade
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