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Avaliação de

intercâmbios comunitários
Finalidade:
Ferramenta

Lembre-se

O presente manual apresenta uma abordagem com múltiplas fases para

A ferramenta de Avaliação

o planejamento baseado na comunidade, o qual procura as soluções de

de soluções de compromisso

compromisso escondidas entre a economia, a ecologia, a sociedade e
a cultura, a fim de ajudar as comunidades a empreender os negócios, a
conservação e as iniciativas de desenvolvimento adequadas ao seus sistemas de valor únicos.

da comunidade baseia-se
nas seguintes premissas:

★ É necessário um proceder
sistemático para identificar

Atividades:
Um processo seqüencial para o desenvolvimento de uma ferramenta adaptada de avaliação
de soluções de compromisso da comunidade é composta por uma fase preparatória
(estruturação e gestão do processo geral) seguida por três fases de desenvolvimento:
1

corretamente os benefícios
e custos de participar de
certas atividades, bem como
as soluções de compromisso
ocultas. Mesmo nos proces-

Negociação de um mapa conceitual da aldeia que será específico para a

sos participativos mais

comunidade e a cultura local. O mapa conceitual da aldeia é um modelo conceitual e

bem-intencionados, atingir

uma ferramenta primária de análise – um modelo parcialmente visual repetitivamente
acordado, para a identificação e classificação de aspectos da vida e recursos comunitários,

isso pode constituir um
desafio na prática.

bem como as forças que tenham efeitos nestes.

★ Para que um processo

Desenvolvimento dos Padrões da Aldeia – um processo sistemático de

mento e avaliação possa ser

estabelecimento de metas compartilhadas para o futuro, conhecidas como padrões

genuinamente baseado na

da aldeia. Estas são desenvolvidas, primeiro por grupos separados (por exemplo, as

comunidade, os sub-grupos

de planejamento, monitora2

mulheres e homens separadamente), e depois em conjunto, em nível de aldeia. Por
meio de comparações de pares de todos os aspectos do mapa conceitual para a aldeia
(econômico, social, cultural, e ecológico) são identificadas as soluções de compromisso
aceitáveis e inaceitáveis.
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Desenvolvimento de indicadores que proporcionam aos membros da comunidade

das comunidades precisam

meios práticos e simples de verificar se eles estão atingindo seus padrões com o passar

negociar e chegar a um

do tempo, ou de avaliar se algum projeto interno ou externo está contribuindo para

acordo sobre as soluções

as suas metas ou prejudicando sua realização. Os indicadores do tipo palavras-imagens
funcionam bem.

de compromisso aceitáveis,
as metas para o futuro e
os indicadores de sucesso.

Cada uma das três fases de desenvolvimento envolve vários passos individuais, os quais

★ Será necessário muito

são explicados por completo no manual.

tempo e paciência por parte

Uma fase adicional de teste é útil para ajudar a comunidade a avaliar, ajustar-se e
desenvolver confiança na ferramenta. Uma vez desenvolvida a ferramenta de avaliação

dos aldeões e moderadores
para fazer com que esse
processo seja tão recom-

de soluções de compromisso da comunidade, a comunidade pode aplicá-la de modo

pensador e representativo

independente, ou junto com parceiros, para avaliar rapidamente qualquer proposta

quanto possível.

de negócio, conservação ou desenvolvimento. A fim de elevar a responsabilidade e
de preparar para os desafios provenientes de forasteiros, os aldeões e os moderadores
devem também manter em arquivos os registros completos publicamente disponíveis
sobre o processo e o produto.

Informações
adicionais
A ferramenta completa e
outras ferramentas e recursos
relacionados podem ser
encontrados no site:

www.policy-powertools.org
Para obter informações
adicionais sobre o manual,
contacto:
Simone Mangal
simone.mangal@crepnet.net
Janette Forte
janette_forte@yahoo.com
Vanda Radzik
Iwokrama@Iwokrama.org

