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Visual7de7Amos7Health,72017
Contextos

• Social1estrutural:7Status7SócioA
Econômico,7Local,7História,7
Meioambiente,7Segurança da7
comunidade,7Racismo
institucionalizado,7Cultura,7Papel das7
Instituições Educacionais e7de7
Pesquisa
• Político: Governança Nacional7e7Local7
/7Aprovação de7pesquiss,7
Gerenciamento;7Políticas &7
Financiamento
• Saúde:7Gravidade percebida
• Colaboração:7Grau histórico de7
confiança/Desconfiança entre7
parceiros
• Capacidade:7História de7organizaçao
comunitária,7Capacidade de7
comunidade,7academica,7e7parcerias

Dinamicas em Parcerias
Dinâmica Relacional:
Dinâmica Estrutural:
• Segurança/Respeto/Confiança
• Diversidade
• Influência/Voz de7comunidade
• Complexidade
• Flexibilidade
• Acordos formais
• Diálogo/Escuta/Aprendizado
• Recursos compartilhados
em conjunto
• %7dinheiro a7comunidade
• Gerenciamento de7conflitos
• Princípios CBPR
• Liderança
• Valores de7parceria
• Reflexão (auto7e7coletica)
• Capital7social7transitóio
• Gerenciamento de7recursos
• Tempo7de7parceria
• Tomada de7decisão
Dinâmica individual:
participativa
• Motivação para+participação
• Identidade cultural/7Humildade• Papel das7tarefas/Comunicação
em grupo
• Crenças pesssoas /7Valores
• Espiritualidade
Compromisso aA
• Peputação do7pesquisador
Empoderamento Colectivo

•

•
•
•

•

Intervenção &APesquisa

Resultados

Processos que7honram o7
conhecimento da7comunidade e7
cultura,7conectados com7
organizações locais,7e7uso
acadêmico e7comunitário da7
linguagem que7leva7à intervenções
embasadas na cultura
Empoderamento do7coaprendizado
Processos que7levam à parcerias,7
sinergias
Membros da7comunidade
envolvidos em atividades de7
pesquisa /7Acaliação que7reflete
prioridades da7comunidade
Pesquisa bidirecional
Implementação &7Disseminação

Intermediários:ASistemaAeACapacidades
• Mudanças nas políticas:7Universidades &7
Comunidades
• Parcerias e7projetos sustentáveis
• Empoderamento – MultiAnível
• Relação de7divisão de7poderes em
pesquisa/democracia do7conhecimento
• Fortalecimento e7revitalização cultural
• Crescimento de7parceiros &7capacidades de7agências
• Produtividade em pesquisa:7resultados,7publicações,7
concessão de7verbas &7premiações
LongoAPrazo:AJustiça SocialAeASaúde
• Transformação comunitária e7social:7Políticas e7
Condições
• Melhorias na saúde /7Equidade da7Saúde

