


Mobilização Comunitária 
e Diagnóstico Participativo



Mobilizar é convocar vontades

No artigo “Como mobilizar pela Educação” (1994), o filósofo e educador colombiano Bernardo Toro 

escreve que “mobilizar é convocar vontades, compartilhando interpretações e significados, para 

decidir e atuar em busca de um objetivo comum”. De fato, é possível mobilizar para construir algo 

positivo, útil, que possa repercutir e até se tornar replicável.

O movimento de pessoas que se disponibilizam para atuar como agentes de transformação pode 

fazer com que ideias importantes saiam do papel e se tornem ações concretas.

Toro diz ainda que “mobilizar é estimular e apoiar um processo que requer dedicação contínua e 

produz resultados cotidianamente.” 





Mobilização 
Social

O que define o conceito de Mobilização Social? 

Segundo Bernardo Toro e Nísia Weneck, “a 

mobilização ocorre quando um grupo de 

pessoas, uma comunidade ou uma sociedade 

decide e age com um objetivo comum, 

buscando, quotidianamente, resultados 

decididos e desejados por todos”. 

Autores do livro “Mobilização Social: Um modo de 

construir a democracia e a participação”, os 

autores explicam que “a mobilização social é 

muitas vezes confundida com manifestações 

públicas, com a presença das pessoas em uma 

praça, passeata, concentração” e esclarecem 

que, sozinhos, estes elementos não caracterizam 

uma mobilização.



Por meio da mobilização comunitária, as pessoas se veem como possíveis agentes de mudança que 

podem participar, ou até elaborar, ações em busca de melhorias. 

Toro e Weneck afirmam que “toda mobilização é mobilização para alguma coisa, para alcançar um 

objetivo pré-definido, um propósito comum, por isso é um ato de razão. Pressupõe uma convicção 

coletiva da relevância, um sentido de público, aquilo que convém a todos.

Para que ela seja útil a uma sociedade, tem de estar orientada para a construção de um projeto de 

futuro. Se o seu propósito é passageiro, converte-se em um evento, uma campanha, e não em um 

processo de mobilização. A mobilização requer uma dedicação contínua e produz resultados 

quotidianamente”.



“Mobilizar é convocar 

vontades para atuar na 

busca de um propósito 

comum, sob uma 

interpretação e um 

sentido também 

compartilhados.”

Bernardo Toro



Mobilização 
Comunitária

A mobilização social se torna forte quando é 

comunitária e participativa, ou seja, quando 

considera o que diz cada pessoa envolvida e 

busca integrar os diferentes pontos de vista em 

um objetivo comum.

Sobre assunto, o estudo “Estratégia de 

mobilização: educação para todos” (1994) fala 

sobre a importância de:

1 Criar um imaginário que exprima o horizonte a 

ser alcançado; 

2 Apresentar propostas de ação que possam ser 

realizadas pelos agentes no cotidiano; 

3 Coletivizar a ação; e

4 Propor padrões de avaliação.



Mobilização Comunitária

A mobilização social se 

torna forte quando é 

comunitária e participativa, 

ou seja, quando considera o 

que diz cada participante do 

processo e busca integrar os 

diferentes pontos de vista 

em um objetivo comum.

Sobre assunto, o estudo 

“Estratégia de mobilização: 

educação para todos” (1994) 

fala sobre a importância de:

Criar um imaginário que exprima o horizonte a ser 

alcançado;

Apresentar propostas de ação que possam ser 

realizadas pelos agentes no cotidiano;

Coletivizar a ação; e

Propor padrões de avaliação.



1. Criar um imaginário que 
exprima o horizonte a ser 
alcançado

Segundo o estudo, significa que é preciso

definir propósitos do que se quer alcançar. É 

saber qual o objetivo da mobilização. O 

“imaginário” fala sobre pensar em um jeito de 

desenhar os caminhos para a ação, porque o 

pensamento ajuda a decidir o que se quer

realizar.



2. Apresentar propostas de ação 
que possam ser realizadas pelos 
agentes no cotidiano

Busque responder à seguinte pergunta: 

“Como posso colaborar, a partir do meu 

conhecimento, ou a partir do que faço todos 

os dias, para que a ação desejada se realize?

Assim, a mobilização para uma ação deve ter 

claro: os problemas a resolver, as situações a 

criar e modificar, o sentido final das decisões 

a tomar, e as ações a seguir a partir da sua 

vivência ou capacidade.



3. Coletivizar a ação

Quando o estudo fala em coletivizar a ação, 

trata de tornar público cada passo da ação 

coletiva, para que todos possam conhecer e 

compartilhar o que está sendo feito por cada 

participante.



4. Propor padrões de avaliação

Significa saber verificar se as medidas para 

que a ação ocorra estão seguindo o caminho 

certo, se estão na direção desejada.



Comitê 
Mobilizador

Como falamos a pouco, a mobilização é a união 

de forças por uma causa que se torna possível 

por meio da participação de diversas pessoas, 

que formam os grupos sociais, ou grupos 

mobilizadores. 

Nesses grupos acontecem muitas coisas, todos 

os dias: atividades produtivas, educativas, 

culturais, acadêmicas. 

São coletivos formados por colegas de escola, de 

trabalho ou de profissão; grupos de amigos, de 

jovens, de mulheres, de pais e mães; membros de 

associações comunitárias ou de cooperativas, 

entre outros.





Diagnóstico 
Participativo

O diagnóstico participativo é o instrumento que 
aponta necessidades e identifica objetivos. No 
conceito geral, é um mecanismo que ajuda a 
perceber questões, potencialidades e a 
mapear condições básicas para uma mudança.

O diagnóstico participativo deve ter sempre 
uma razão de ser. Deve refletir e traduzir o que 
se busca compreender, como características 
sociais, culturais, econômicas e ambientais da 
realidade no qual está situado.

O diagnóstico permite o resgate de uma 
história, o reconhecimento das principais 
questões locais e também seus potenciais. 
Seus dados podem ajudar a definir prioridades 
para o desenvolvimento de determinado lugar ou 
questão; e a ver como como cada ponto se 
relaciona em um contexto mais amplo.





O diagnóstico participativo pode ser construído a partir de indicadores.

Os indicadores são parâmetros, ou medidas, que podem expressar dados sociais em termos 

quantitativos. São importantes recursos para a elaboração de um diagnóstico.

Os indicadores servem como base para a descrição de problemas ou fenômenos, comparações 

ou para avaliar ações e projetos em períodos determinados.

Existem indicadores sociais, em saúde, em educação, de desenvolvimento humano, etc. 



Modelos de indicadores
• Indicadores de identificação das pessoas – Número de mulheres, de idosos, de crianças, 

de jovens, de portadores de deficiência; número de habitantes em comparação com o 
território; com a cidade; com o estado; mapeamento das lideranças existentes: presidentes 
das associações, líderes comunitários, líderes religiosos, etc. 

• Indicadores sobre condições de moradia – Como são as casas (tipo de construção, 
quantos moradores, localização, própria/cedida/alugada)? Há acesso à luz, à água e ao 
saneamento básico? Há acesso à rede de comunicação e internet nas residências?

• Indicadores sobre renda – As pessoas que compõem a família estão formalmente 
empregadas? Quais as fontes de renda da família? A renda familiar garante acesso à 
moradia? Acesso a alimentos suficientes? A à saúde (plano de saúde, medicamentos)? A 
renda familiar garante acesso ao transporte? Acesso ao lazer? 



Modelos de indicadores
• Indicadores sobre acesso à políticas, programas e serviços públicos – As famílias 

têm acesso a postos de saúde perto de casa? Os agentes de programas de saúde 

atendem em casa? Os serviços de saúde são de qualidade? As famílias têm acesso à 

escola perto de casa? As escolas fornecem alimentação escolar de qualidade e em 

quantidade suficiente? Há professores suficientes nas escolas? As escolas estão 

adaptadas para atender às necessidades das pessoas com deficiência? As escolas têm 

profissionais preparados para a educação inclusiva? As famílias têm acesso ao 

transporte público gratuito para estudantes, idosos, pessoas com deficiência? As ruas 

estão adaptadas para atender às necessidades das pessoas com deficiência? A coleta 

de lixo nas ruas acontece permanentemente? 



Modelos de indicadores
• Indicadores sobre o meio ambiente – Como é a vegetação do local/território? Como é 

a fauna silvestre do local/território? Qual o impacto do plantio e/ou da criação de animais 

em áreas nativas? Qual o impacto do uso de agrotóxicos nas propriedades rurais locais?

• Indicadores sobre a segurança hídrica – As famílias dispõem de água potável/água 

encanada? Qual é a qualidade da água que chega às residências? As famílias dispõem 

de fontes alternativas, como cisternas e poços?
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