






Questões por ordenamento

Urgência, importância, viabilidade



Questões + 
importantes

As questões, os problemas ou as demandas 

mais relevante, mais necessárias para o local, 

são as questões mais importantes.



Questões + 
importantes

Uma questão importante é aquela que 

contribui para alcançar metas, atingir 

objetivos. Uma questão importante está 

diretamente relacionada a sonhos e 

desejos e nos guia para resultados 

positivos. 

Lembre-se: as questões importantes 

podem ser programadas e, quanto mais 

planejamento houver, melhor.



Questões + 
urgentes

As questões urgentes são aquelas que 

precisam ser resolvidas rapidamente, com 

prioridade, que precisam de uma resposta 

imediata.



Questões + 
urgentes

Uma questão urgente é aquela que tem prazo 

para execução. Isso significa que, se a questão 

urgente não for resolvida até determinada data, ou 

até determinada hora, em determinado local, perde-

se totalmente a chance de fazê-lo.

Uma questão urgente precisa ser resolvida no 

momento em que surge, com prioridade. As 

soluções precisam surgir o quanto antes, dentro do 

prazo, enquanto houver chance.



Questões + 
viáveis

A viabilidade considera o quanto é possível 

solucionar determinadas demandas, 

problemas ou questões. 



Questões + viáveis

Uma questão viável é aquela que se pode realizar.

Para isto, são avaliadas as potencialidades e 

capacidades do que se deseja implantar.

Para saber se uma questão é viável, é preciso 

observar a solução indicada para determinado 

problema. Para esta avaliação, podem ser 

considerados diversos aspectos: social, técnico, 

operacional, financeiro, econômico, ambiental.



Questões + viáveis

A viabilidade social considera as consequências sociais e a 

relevância do que for realizado. Por exemplo, facilidades e 

dificuldades de aceitação da solução proposta, respeitando os 

hábitos locais e valores culturais.

A viabilidade técnica observa se o planejamento e a 

metodologia escolhida é adequada e compatível. Avalia as 

condições técnicas em que a solução será realizada.

A viabilidade operacional verifica aspectos como a estrutura, 

a capacidade, a relevância e a justificativa  para a realização 

da solução. Observa também a adaptação das pessoas às 

atividades propostas.



Questões + viáveis

A viabilidade financeira observa os custos envolvidos e a 

disponibilidade de recursos para as despesas previstas. E a 

viabilidade econômica verifica sustentabilidade da iniciativa e 

a geração de renda.

A viabilidade ambiental verifica se há consequências para o 

meio ambiente e para observar uma forma de minimizar ao 

máximo quaisquer impactos.



Questões por temática

Mulheres e jovens, educação, segurança alimentar, saúde, saneamento



Mulheres e jovens

As temáticas relacionadas às mulheres e aos jovens 

dizem respeito a grupos específicos de pessoas e 

suas vulnerabilidades específicas.

No caso das mulheres, podemos falar, por exemplo, 

sobre igualdade de gênero; equiparação salarial 

entre homens e mulheres; saúde da mulher; 

violência contra a mulher, entre outros.

No caso dos jovens, podemos falar, por exemplo, 

sobre a falta de oportunidade no mercado de 

trabalho; homicídio de jovens, especialmente 

negros, pobres e do sexo masculino, entre outros.



Educação

A educação é direito de todo ser humano. No 

entanto, milhões de pessoas ainda não tem acesso 

ao ensino básico.

Quem não tem acesso à educação não consegue 

exercer os seus direitos civis, sociais, políticos e 

econômicos.

Por exemplo, podemos falar da discriminação e da 

desigualdade de renda entre as pessoas que 

estudam e as que não estudam; das escolas em 

condições precárias; da falta de incentivos e 

desvalorização dos profissionais da educação.



Segurança 
alimentar

A temática de Segurança Alimentar e Nutricional 

fala sobre a realização do direito de toda pessoa ao 

acesso regular e permanente a alimentos de 

qualidade, em quantidade suficiente e sem 

comprometer o acesso a outras necessidades 

importantes.

Por exemplo, podemos falar da inserção de 

alimentos regionais nas refeições servidas nas 

escolas públicas e participares; ou da valorização 

do agricultor familiar que fornece alimentos 

orgânicos e/ou agroecológicos.



Saneamento 
básico

Mais que um conjunto de serviços de acesso à 

água potável e à coleta e ao tratamento dos 

esgotos, o Saneamento Básico é definido como a 

ciência que trabalha a proteção do ser humano e do 

meio ambiente no qual ele está inserido.

Por exemplo, podemos falar da distribuição desigual 

de água potável no país; despejo irregular ou falta 

de tratamento do esgoto em todas as cidades; 

despejo de resíduos sólidos de forma inadequada.



Saúde e bem-
estar

Saúde é mais que a ausência de doenças. Para que 

se tenha saúde e bem-estar é importante garantir a 

cada pessoa condições dignas de vida. 

Por exemplo, podemos falar sobre maneiras de 

manter uma alimentação equilibrada, sobre práticas 

de exercício físico, formas de evitar o estresse e 

incentivar o descanso e boas noites de sono.



Último mergulho
Com o entendimento de todas as questões que permearam este 

minicurso, finalmente, chegou a hora de planejar a ação e dar o 

“mergulho final” para definir o processo de tomada de decisões 

coletivas. 

É quando se determina quais atividades são necessárias para 

que o Comitê Mobilizador possa realizar, ou viabilizar, uma ação 

em busca de determinado objetivo. 

É construir junto o Plano de Ação.









Recapitulando...



A Mobilização Comunitária eo Diagnóstico 
Participativo consideram, em linhas gerais:

MOBILIZAR A 
COMUNIDADE E 
FORMAR O 
COMITÊ 
MOBILIZADOR

01
APLICAR O 
DIAGNÓSTICO 
PARA 
LEVANTAMENTO 
DE DADOS

02
INSERIR OS 
DADOS 
COLETADOS NOS 
MECANISMOS DE 
ANÁLISE

03
PLANEJAR (E 
REALIZAR!) UMA 
OU MAIS AÇÕES

04
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