
Primeiro discuta estas questões em pequenos grupos ou em duplas. Depois
reúnam-se para discutir suas respostas.

■ Faça uma lista dos principais recursos que você possui ou a que tem
acesso e que ajudam a sua família a fazer o que quer na vida.

■ De que forma estes recursos mudaram recentemente? Dê exemplos de
como a sua família optou por trocar um tipo de recurso por outro.

■ Como as circunstâncias mais amplas (políticas, instituições e cultura)
ajudam ou impedem que a sua família alcance o que os membros familiares
querem? O que você poderia fazer para diminuir os efeitos destas?

■ Quais são os sonhos e esperanças de sua família? Eles podem ser
alcançados com os seus recursos? De que forma você pode dar um
pequeno passo em direção aos seus sonhos?

Respondendo a situações difíceis
Geralmente quanto mais recursos as pessoas têm, mais condições elas têm de lidar
com situações difíceis, tais como…

Tendências graduais Entre elas, estão a mudança populacional, a erosão do solo e 
o HIV e a AIDS.

Choques repentinos Estes poderiam ser desastres naturais, como enchentes ou
furacões, uma morte na família, perda da colheita ou de animais, uma epidemia.

Mudanças sazonais Entre elas, estão a escassez de alimento ou água, oportunidades
de trabalho, clima, dívida, matrículas escolares.

Um grande acesso a um tipo de recurso pode compensar a falta de outro. Geral-
mente as pessoas pobres possuem menos recursos e menos opções. Se os pais
possuem poucos recursos, eles podem ficar desesperados de tal forma ao ponto de
venderem os filhos como mão-de-obra perigosa ou migrarem para a cidade.
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GESTÃO DE RECURSOS

Questões para discussão

Recursos financeiros

renda, poupança, acesso a crédito, dinheiro de
parentes, pensão, apólices de seguro, auxílio do Estado

Recursos sociais

cultura, família extensa, amigos,
grupos religiosos e políticos, poder,
acesso às pessoas com poder

Adaptado por Mike Carter, da CIDT, a partir de informações provenientes de uma
variedade de fontes (inclusive www.livelihoods.org) e contribuições de Simon Batchelor.

Circunstâncias mais
amplas
No trabalho de desenvolvimento, é preciso que se
compreendam as maneiras como as pessoas e os seus
recursos são afetados por todos os tipos de situações
mais amplas. Entre elas, estão…

Políticas Estas podem ser a qualquer nível, desde o
nível doméstico até o internacional. Entre elas, estão as
leis, as regras, as restrições comerciais, os impostos e os
subsídios.

Instituições O governo local ou central, as ONGs, os
sindicatos trabalhistas e os negócios podem afetar o
acesso aos recursos.

Cultura O comportamento, os costumes e os processos
de tomada de decisão (sejam democráticos, corruptos
ou que excluam certos grupos).

Por exemplo, no trabalho com as crianças de rua, é
preciso que se compreenda por que elas estão nas ruas.
Poderemos, então, tomar as medidas apropriadas,
freqüentemente na forma de defesa de direitos. O
trabalho de defesa de direitos com o objetivo de mudar
as políticas pode ser muito eficaz em dar às pessoas um
maior acesso aos recursos.

Motivação pessoal
Às vezes, as pessoas fazem opções por causa de seus
desejos pessoais, ao invés de suas circunstâncias, ultra-
passando os seus recursos.

Fé As pessoas podem sentir que foram chamadas por
Deus para sair e tentar algo que esteja além de seus
recursos.

Pressão de relacionamentos As pessoas podem optar por
fazer certas coisas, porque sabem que é o que os outros
esperam delas.

Amor Amor por Deus e pelos outros pode levar as
pessoas a ultrapassar os seus recursos ou mudar as
opções que fizeram.

A abordagem holística para o desenvolvimento precisa
lidar com os pontos de vista individuais tanto das
pessoas quanto das comunidades, cada um com os seus
sonhos e esperanças, os quais nem sempre têm sentido
para os outros.

Recursos espirituais

fé, escrituras, orientação, oração

Recursos físicos

prédios, transporte, escolas, estradas,
abastecimento de água, eletricidade,
equipamento agrícola

Recursos humanos

educação, saúde, filhos, alguém que cuide
dos filhos, capacidade de trabalhar,
habilidades e conhecimento

Opções de vida
As pessoas – quer como indivíduos, quer como famílias,
comunidades ou nações – possuem uma variedade de recursos.
Quando lhes é perguntado sobre os seus recursos, elas
geralmente pensam em dinheiro. Entretanto, isto dá uma
idéia incompleta sobre as suas vidas. As pessoas
possuem e têm acesso a diferentes tipos de recursos.
Para viver, as pessoas trocam um tipo de recurso por
outro. Elas podem usar dinheiro (financeiro) para
pagar a alguém para que cuide dos seus filhos
(humano) ou comprar alimento (natural). Eles
podem usar um laço familiar (social) para obter
mais terra (natural). Desta forma, os seus
recursos estão constantemente mudando.

Há muitas outras coisas que causam impacto
no uso de recursos das pessoas. Entre elas,
estão as políticas, a cultura, as situações
difíceis ou a motivação pessoal. As opções
das pessoas dependem de como elas fazem
com que seus recursos correspondam aos
seus sonhos e esperanças, a fim de torná-
los realidade.

Recursos naturais

acesso à terra, florestas, água
potável e ar
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